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RESUMO 

 

CONVERSAÇÕES ESPONTÂNEAS EM ELE: A RODA DE CONVERSA NA PERSPECTIVA 

DA ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO E DAS CRENÇAS DOS SEUS PARTICIPANTES 

 

AUTORA: María Cristina Maldonado Torres 

ORIENTADORA: Maria Tereza Nunes Marchesan 

 
 
Interações orais em língua estrangeira (LE) na sala de aula são essenciais para a aquisição da língua em 

estudo. A interação oral na língua estrangeira é um dos principais elementos no processo de ensino e 

aprendizagem, pois, além de facilitar a aprendizagem, determina a qualidade do processo 

(BARBIRATO, 2016). Embora nas últimas décadas tenha sido ressaltada a importância das práticas 

orais em sala de aula de línguas estrangeiras, a criação de espaços nos quais alunos e professores 

possam interagir livremente na LE continua sendo um desafio para os cursos de formação de 

professores. Pensando nisso, as Rodas de Conversa  foram criadas para serem espaços que atendessem 

às necessidades de prática oral em línguas estrangeiras através de conversações livres e espontâneas. 

Inserida nesse contexto temático, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as conversações 

produzidas no projeto Rodas de Conversa em espanhol língua estrangeira (ELE), realizado com uma 

turma do Curso de Letras-Espanhol da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no primeiro 

semestre de 2017. Dessa forma, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo fundamentada nos 

estudos da Análise da Conversação de Marcuschi (2005) e no estudo de crenças na aprendizagem, 

conforme Barcelos (2000, 2001, 2004, 2010, 2011 e 2013) e Silva (2007, 2011), sendo priorizada a 

abordagem contextual das crenças. O aporte teórico também está baseado na perspectiva de interação 

social de Vygotsky (1998) e na abordagem das interações em sala de aula de línguas estrangeiras de 

Barbirato (2005, 2016). Para a coleta de dados, foram utilizados questionários, entrevistas 

semiestruturadas e filmagens dos encontros de Roda de Conversa realizados. Os resultados indicam que 

as conversações produzidas nas Rodas de Conversa em LE configuram-se como conversações 

semelhantes às que acontecem em ambientes fora da sala de aula, proporcionando aos alunos 

oportunidades de interagir na língua estrangeira. A hipótese da pesquisa de que a Roda de Conversa é 

um ambiente comunicativo capaz de produzir conversações espontâneas na sala de aula foi confirmada 

por duas vias: a) através da Análise da Conversação realizada a partir da observação e do exame das 

filmagens dos encontros; b) a partir da perspectiva dos alunos com base em suas crenças sobre o 

projeto. 

 
 
Palavras-chave: Roda de Conversa. Análise da Conversação. Crenças. Espanhol Língua Estrangeira. 
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ABSTRACT 

SPONTANEOUS CONVERSATIONS IN SFL: CONVERSATION ROUNDS IN THE 

PERSPECTIVE OF ANALYSIS OF THE CONVERSATION AND THE BELIEFS OF ITS 

PARTICIPANTS. 

AUTHOR: María Cristina Maldonado Torres 

ADVISOR: Maria Tereza Nunes Marchesan 

 

 

Oral interactions in foreign languages (FL) in the classroom are essential for the acquisition of the 

language under study. Oral interaction in the foreign languages is one of the main elements in the 

teaching and learning process because, besides facilitating learning, it determines the quality of the 

process (BARBIRATO, 2016). Although the importance of oral practices in classes of foreign 

languages has been highlighted in recent decades, the creation of spaces in which students and teachers 

can interact freely in FL continues to be a challenge for teacher training courses. Therefore, the 

conversation rounds were created to be spaces that met the demands of oral practice in foreign 

language through free and spontaneous conversations. In this context, the present research aims to 

analyze the conversations developed in the project Conversation Rounds, carried out with a class of the 

Spanish Foreign Language course (SFL) of the Federal University of Santa Maria (UFSM) in the first 

semester of 2017. This is a qualitative research based on the studies of Marcuschi’s Conversation 

Analysis (2005), and on the study of the relationship between beliefs and learning, according to 

Barcelos (2000, 2001, 2004, 2010, 2011 and 2013) and Silva (2007, 2011), prioritizing the contextual 

approach to beliefs. The theoretical framework are also based on Vygotsky’s (1998) social interaction 

perspective, and on the Barbirato’s (2005, 2016) approach on classroom interactions in foreign 

language. For the data collection, questionnaires, semi-structured interviews and filming of the 

Conversation Rounds meetings were used. The results indicate that the conversations produced in the 

Conversation Rounds in FL are configured as conversations similar to those that take place outside the 

classroom, giving students opportunities to interact in the foreign language. The hypothesis of the 

research that the Conversation Rounds is a communicative environment, capable of enabling 

spontaneous conversations in the classroom, was confirmed by two ways: a) through the Analysis of 

the Conversation made from the observation and examination of the filming of the meetings; b) from 

the perspective of students based on their beliefs about the project. 

Keywords: Conversation Rounds, Analysis of the Conversation, Beliefs, Spanish foreign language. 
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1. INTRODUÇÃO 

Somos seres sociais por natureza e estabelecemos as nossas relações uns com os outros por 

meio da interação. Aprendemos e nos desenvolvemos na medida em que interagimos em contextos 

diferentes, sejam eles formais ou informais. Uma das formas mais comuns de interação entre os seres 

humanos é a conversação, já que, desde o início da nossa vida, estamos em contato com ela.  

Na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a interação e as práticas 

conversacionais apresentam uma significativa relevância. Trabalhos como os de Dias (2003), Silva 

(2004), Barbirato (2005, 2016), Sousa (2010), dentre outros, demonstram que as interações orais em 

sala de aula funcionam como um dos principais elementos no processo de ensino e aprendizagem, pois 

não só facilitam a aprendizagem, mas também determinam a qualidade desta. Desse modo, observamos 

a interação oral como um dos instrumentos básicos da avaliação qualitativa ou formativa que funciona 

como uma das estratégias mais úteis para a apropriação da língua por parte dos alunos (BARALO, 

2000). 

À luz desse pensamento, podemos dizer que, para que existam interações de qualidade, é 

fundamental a participação tanto do professor quanto dos alunos para garantir a construção do 

conhecimento destes. É importante lembrar ainda que as interações que acontecem entre alunos 

também favorecem a aquisição da língua, já que esse tipo de interação cria condições favoráveis para a 

aprendizagem e estimula os alunos a negociarem o significado através de esclarecimentos, 

confirmações e repetições (ESCOBAR, 2002).  

No entanto, observamos, de modo geral, que a interação oral em sala de aula de espanhol como 

língua estrangeira, nem sempre estimula a participação total dos alunos. Fatores contextuais, como, por 

exemplo, salas de aula lotadas, o pouco tempo que tem o professor para preparar materiais, o conteúdo 

gramatical a ser cumprido, dentre outros, fazem com que a prática oral termine por ficar em segundo 

plano e que os alunos passem a cumprir o papel de simples espectadores que recebem as informações 

transmitidas pelo professor.  

Nesse contexto, também resulta de relevante importância compreender as crenças que alunos e 

professores possuem em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Pesquisas recentes como as de 

Andrade (2012), Vieira-Abrahão (2012), Zolin-Vesz (2013), Soares (2015) e Santos (2018), dentre 

outras, mostram a necessidade de entender o ponto de vista dos integrantes do processo para podermos 

refletir sobre o modo no qual aprendemos e ensinamos. Tais pesquisas demonstram também a 
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importância que tem estudar os diferentes contextos onde as crenças são geradas para que mudanças 

positivas sejam realizadas. 

 

Assim, com a intenção de promover interações orais e compreender as crenças em torno ao 

ensino e aprendizagem de línguas, no ano 2013, o Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras 

Instrumentais (Cepesli), iniciou um projeto piloto de conversação em espanhol, intitulado Rodas de 

Conversa em Espanhol, do qual participei. Tal projeto veio como resposta a alunos que tinham 

participado de outros cursos, oferecidos também pelo Cepesli, que desejavam continuar em contato 

com a língua espanhola. Com o passar do tempo, percebemos que alunos do Curso da Licenciatura em 

Letras-Espanhol da própria UFSM relatavam a falta de espaços para praticarem a fala fora da sala de 

aula. Além disso, alunos de outros cursos que pretendiam realizar ou já tinham realizado um 

intercâmbio em países hispanos nos procuravam também para poderem praticar o espanhol.  

A partir de 2014, o projeto se consolidou com o nome Rodas de Conversa em Línguas 

Estrangeiras, sendo incorporados a ele o inglês e o português para estrangeiros. Atualmente, as Rodas 

de Conversa em Línguas Estrangeiras são ofertadas para acadêmicos e funcionários da UFSM, bem 

como para membros da comunidade em geral que desejem manter a fluência oral ou melhorá-la. 

Após pouco mais de um ano de coordenação da Roda de Conversa em Espanhol, interessei-me 

em saber mais aprofundadamente como funcionavam as interações no projeto. Mais precisamente, 

instigavam-me questionamentos como os seguintes: como a Roda de Conversa em Espanhol poderia ter 

a mesma aceitação e sucesso em um contexto diferente do laboratório de línguas, como, por exemplo, a 

sala de aula de uma escola pública? O que seria necessário para realizar a Roda de Conversa em uma 

sala de aula regular? Com esses e outros interrogantes, decidi investigar o projeto visando focar nas 

conversações espontâneas em outros contextos, externos ao Cepesli.   

Foram várias idas e vindas até a total consolidação do projeto. Em 2015, no início desta 

pesquisa, deparamo-nos com a dificuldade de poder levar a Roda de Conversa para fora do Cepesli. 

Assim, no primeiro ano do doutorado, tentamos realizar a pesquisa em colégios de Ensino Médio da 

região. No entanto, por diversas circunstâncias, como greves, ajuste de horários e hermetismo de 

algumas escolas, não foi possível realizar a pesquisa fora das salas do nosso laboratório. Elaboramos, 

então, um projeto piloto com dois alunos que serviu como base para nossa qualificação e para a 

realização do projeto final. Dois anos depois de ter começado os estudos do doutorado, em 2017, tive a 
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possibilidade de realizar a Roda de Conversa com uma turma do segundo semestre do curso de Letras-

Espanhol da Universidade Federal de Santa Maria, o que originou, a presente pesquisa, intitulada 

Conversações espontâneas em ELE: a Roda de Conversa na perspectiva da Análise da Conversação e 

das crenças dos seus participantes.  

Para o melhor entendimento do projeto, cada encontro foi observado a partir de dois pontos de 

vista, a Análise da Conversação na visão de Marcuschi (2005) e a Pesquisa de Crenças conforme 

Barcelos (2000, 2001, 2004, 2010). Assim, por um lado, analisamos as conversações produzidas na 

Roda de Conversa com o intuito de saber se podem ser caracterizadas como conversações espontâneas 

e, por outro lado, descrevemos e analisamos as opiniões dos alunos participantes antes e depois da sua 

participação no projeto de Roda de Conversa. 

Com este estudo, esperamos mostrar a importância que têm as interações orais em sala de aula 

de línguas, tanto para professores já formados como para professores em formação. Esperamos 

contribuir com a bibliografia da área, por se tratar de um tema que, apesar de relevante para o ensino e 

a aprendizagem, é muitas vezes relegado a segundo plano. Os resultados obtidos também poderão 

auxiliar no entendimento e na compreensão das necessidades específicas de desempenho e prática oral 

de alunos de Letras que se encontram em processo de formação e que futuramente serão professores. 

Ressaltamos que este trabalho está vinculado ao Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas 

Instrumentais da UFSM (Cepesli), por sua vez vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas da mesma instituição (DLEM). Como resultados das pesquisas realizadas nesse laboratório, 

existem artigos, monografias, dissertações e teses, a exemplo dos estudos de Diniz e Marchesan (2010), 

Diniz (2012), Ramos (2011, 2015), Gonçalves (2013), Ávila (2013, 2018), Torres (2014), Padilha 

(2015, 2018), Prochnow (2015) e Vieira (2016), dentre outros.  

 Com base no exposto, apresentamos as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. A Roda de Conversa é capaz de gerar conversações espontâneas em língua estrangeira na sala 

de aula? 

2. Se sim, quais são os elementos da conversação espontânea presentes nos encontros de Roda de 

Conversa? 
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3. Qual é o principal tipo de interação na Roda de Conversa? 

4. Quais as crenças dos alunos participantes antes e depois da participação da Roda de Conversa? 

 

Com base nas perguntas de pesquisa, propomos os seguintes objetivos: 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Analisar a Roda de Conversa como ambiente comunicativo capaz de produzir conversações 

espontâneas em sala de aula, sob a perspectiva da Análise da Conversa e das crenças dos participantes 

da Roda de Conversa. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever e analisar as interações produzidas na Roda de Conversa de ELE. 

- Descrever e analisar as conversações produzidas em uma Roda de Conversa de ELE. 

- Mapear as crenças dos alunos sobre prática oral em língua estrangeira antes e depois da sua 

participação da Roda de Conversa. 

 

 Com relação à estrutura, este trabalho é constituído por sete capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução e os objetivos gerais e específicos da tese.  

O segundo capítulo, por sua vez, expõe a fundamentação teórica que orienta o estudo, 

destacando aspectos referentes à interação social na perspectiva sociocultural de Vygotski (1998) e à 

interação em sala de aula de línguas no ponto de vista de Barbirato (2016). Também abordamos a 

constituição da Análise da Conversação sob os olhares de Marcuschi (2005) e Leite e Negreiros (2014). 

 Finalmente o capítulo é completado com considerações sobre a Pesquisa de Crenças, a partir de 

autores como Barcelos (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2013, Silva (2010, 2011), Vieira-Abrahão 

(2012), Barcelos e Kalaja (2011)  e Zolin-Vesz (2013), dentre outros. 
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 Já o terceiro capítulo dedica-se à descrição das atividades utilizadas para provocar a 

conversação nos encontros de Rodas de Conversa. Apresentamos, aqui, uma descrição geral das 

atividades propostas para o projeto, tais como vídeos, fotografias, jogos de tabuleiro e infográficos.  

No quarto capítulo, explicamos a metodologia utilizada na pesquisa, a qual se baseia na Análise 

da Conversação, na análise das interações e na Abordagem Contextual da Pesquisa de Crenças.  

Por seu turno, o quinto capítulo fornece detalhes que fazem referência ao contexto no qual foi 

realizada a pesquisa.  Em primeiro lugar, descrevemos o contexto configurado pelo Curso de Letras-

Espanhol da UFSM e a estrutura da Roda de Conversa; na sequência, expomos os instrumentos de 

pesquisa utilizados e o perfil dos participantes.  

O sexto capítulo está dedicado à análise e à discussão dos dados da pesquisa, organizando-se da 

seguinte forma: primeiro, apresentamos a análise da Roda de Conversa sob o viés da Análise da 

Conversação e das interações presentes nos encontros; em seguida, observamos a Roda de Conversa 

sob a perspectiva dos alunos participantes através das suas crenças.  

Finalmente, o sétimo capítulo traz a conclusão do trabalho e as ideias futuras por ele 

descortinadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa. Em primeiro 

lugar, abordamos a interação social na perspectiva sociocultural de Vygotsky; em segundo lugar, 

tratamos da interação em sala de aula de LE com a contribuição de Barbirato (2005, 2016) sobretudo; 

posteriormente, discutimos aspectos relevantes sobre a oralidade e a importância desta na sala de aula, 

o que fazemos com o auxílio de autores como Lima e Bessera (2002) e Negreiros e Leite (2014); na 

sequência, situamos a Análise da Conversação baseada fundamentalmente em Marcuschi (2005) e 

finalmente a Pesquisa de Crenças conforme Barcelos (2000, 2001, 2004, 2010), dentre outros.  

  

2.1 INTERAÇÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 

 

Vygotsky, juntamente com A.R. Luria e A.N. Leontiev, formou, no inicio de século XX, um 

grupo de estudo que buscava construir uma “nova psicologia” a partir do que eles chamaram “crise da 

psicologia”. Nesse grupo, os participantes discutiam, dentre outros aspectos, alternativas para o conflito 

entre as concepções idealista e mecanicista. Desse modo, o grupo chegou a propostas teóricas 

inovadoras para a época, como as reflexões acerca da relação entre pensamento e linguagem, da 

natureza do processo de desenvolvimento da criança e do papel da instituição no desenvolvimento.  É 

nesse contexto que nasce a teoria sociocultural1, que reconhece o ser humano como um ser social e 

interativo por natureza.  

Nos estudos de Vygotsky (2007), uma das questões centrais é a aquisição de conhecimentos 

através das interações dos indivíduos com o meio. O ser humano está sempre inserido numa 

determinada sociedade, de modo que o foco das pesquisas do psicólogo soviético sempre foi orientado 

para os processos de desenvolvimento do ser humano com ênfase na dimensão sócio-histórica e nas 

interações com o outro em contextos sociais. Nesse processo, a cultura é parte essencial da constituição 

da natureza humana, já que todo o desenvolvimento humano é culturalmente construído com as 

práticas cotidianas através de um processo chamado mediação. Mediação é um processo de intervenção 

                                                           
1
 Denominação mais conhecida e utilizada no Brasil.  
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de um elemento intermediário em uma relação que deixa de ser direta e passa a ser mediada, por meio 

dos elementos intermediários entre o sujeito e o mundo (VYGOTSKY, 2007). O autor defende que 

toda aprendizagem é mediada e que a interação com outras pessoas ou com artefatos culturais 

influencia e gera mudanças na forma como nos comportamos e agimos.  

Na teoria sociocultural, observamos que a aprendizagem está sempre atrelada ao 

desenvolvimento, pois, nessa visão teórica, os dois processos estão intimamente relacionados e é 

impossível dissociá-los. No nosso desenvolvimento, somos influenciados e influenciamos o tempo 

todo, seja pelo contexto onde circulamos, seja pelos indivíduos com os quais convivemos 

(VYGOTSKY, 1998). Contudo, destaca-se que, mesmo quando interagimos com a família e outros 

grupos sociais ligados à família, é na escola que a aprendizagem se torna fundamental para o nosso 

desenvolvimento. A escola é o lugar ideal para a aprendizagem formal e para a construção de 

conhecimentos, pois é nela que os processos interativos se intensificam.   

Ao explicar o papel significativo da escola no processo de desenvolvimento do ser humano, 

Vygotsky (1998) faz uma importante distinção entre os conhecimentos construídos nas experiências 

pessoais, concretas e cotidianas, que chamou de conceitos cotidianos, e aqueles que são elaborados na 

aula e advêm do ensino sistematizado, que chamou de conceitos científicos. O referido autor define os 

conceitos cotidianos como aqueles que são construídos a partir da observação em experiências 

cotidianas. Já os conceitos científicos estão relacionados àqueles eventos que não são diretamente 

acessíveis na observação ou nas práticas cotidianas; são conhecimentos sistematizados, adquiridos em 

interações escolarizadas. É importante salientar que a formação de conceitos científicos pode ser 

comparada com o processo de aquisição de língua estrangeira. Conforme o autor, “a assimilação de um 

idioma estrangeiro constitui precisamente um processo singular porque utiliza todo o repertório 

semântico da língua materna, surgido ao longo do processo de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2001, 

p. 198). 

Na teoria Vygotskyana, são identificados dois níveis de desenvolvimento: o desenvolvimento 

real e o desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real pode ser relacionado àquelas funções que a 

criança já domina e consegue utilizar sozinha sem ajuda de alguém mais experiente. O nível de 

desenvolvimento potencial, por sua vez, é também relacionado ao que a criança é capaz de realizar, No 
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entanto mediante a ajuda de outra pessoa mais experiente. É na distância entre o que a criança é capaz 

de fazer de modo autônomo (desenvolvimento real) e aquilo que é capaz de realizar com a colaboração 

de outros (desenvolvimento potencial) que surge a Zona de Desenvolvimento proximal (ZDP). 

Vygotsky (1998) defina a ZDP como constituída por funções que ainda estão em estado embrionário e 

que amadurecerão à medida que haja interação com outras pessoas. Quando a criança é capaz de 

realizar sozinha aquilo que só conseguia com ajuda, a ZDP passa a ser o nível de desenvolvimento real.  

Ao se relacionarem os pressupostos socioculturais ao ensino e à aprendizagem de língua 

estrangeira, é possível observar que, assim como acontece nas aulas de outras disciplinas, na aula de 

línguas, são alcançados melhores resultados na aprendizagem quando é estimulada a ZDP através das 

interações com o professor, os materiais didáticos e os colegas com maior experiência. Nesse sentido, o 

professor, os materiais didáticos e os colegas mais experientes servem como mediadores no processo 

de ensino e aprendizagem, na relação entre o aluno e a língua estudada. Vale salientar que a 

assimilação de uma língua estrangeira não acontece do mesmo modo que a assimilação da língua 

materna, já que, no processo de aprendizagem da segunda língua, o aprendiz utilizará todo o repertório 

semântico da primeira língua que foi adquirido ao logo do processo de desenvolvimento da criança 

(VYGOTSKY, 2001).  

Cabe observar que o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras não foi exatamente uma 

preocupação de Vygotsky, no entanto os pressupostos da sua teoria trazem contribuições importantes 

sobre a visão de língua, que, nessa perspectiva, passa a ser vista como um instrumento psicológico e 

cultural que permite a compreensão de experiências e relações de interação com outras pessoas em 

contextos concretos de comunicação.  

 De modo geral, na perspectiva sociocultural, o ensino deve ser considerado como algo 

culturalmente contextualizado. Assim, o ensino de línguas estrangeiras não é diferente e não pode estar 

concentrado em ensinamentos puramente linguísticos, fonológicos e estruturais. Por isso, faz-se 

necessário que, no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, consideremos o uso e os 

significados da língua em diversos contextos de interação social, o que é discutido mais detidamente na 

subseção seguinte.  
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2.1.2 Interação em sala de aula de línguas 

  

 A noção de interação vem sendo amplamente utilizada no âmbito do ensino e da aprendizagem. 

Conforme Almeida Filho (2012), já na época da Grécia Antiga, a interação apresenta uma significativa 

relevância, pois Sócrates usava nos seus ensinamentos um método interativo com fortes traços de 

oralidade baseado em perguntas e respostas. 

 Na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a noção de interação também não é 

algo tão recente. Partindo de uma perspectiva sociocultural, Barbirato (2016) considera que a interação 

é necessária para a aquisição, pois ela constitui o principal meio pelo qual descobrimos como as 

unidades da linguagem podem ser combinadas. 

  Sendo a interação em sala de aula de LE um dos focos centrais nesta pesquisa, a definição de 

interação que assumimos é a seguinte: 

  

Um processo de negociação de significados, um processo colaborativo para se alcançarem 

propósitos comunicativos. Nesse processo de buscar interagir, o aprendiz pode desenvolver suas 

habilidades linguísticas de maneira mais profunda e duradoura uma vez que se encontra 

engajado num processo de construção (e des-construção) de significados, de mal-entendidos e 

sua solução, entre outros (BARBIRATO 2016). 

 

De acordo com a autora, a preocupação de proporcionar momentos para a comunicação em LE 

entre os aprendizes já existia em outros períodos e métodos, comoo direto e o audiolingual. Nesses 

contextos, embora a interação oral não fosse o foco principal, já se tinha o objetivo de otimizar o tempo 

na aula para que existisse uma maior produção por parte dos alunos. 

Na década de 1970, com o surgimento da abordagem comunicativa no ensino de LE 

observamos, que o modo de observar a interação em sala de aula mudou, e, com isso, as oportunidades 

de interagir na língua-alvo aumentaram. No entanto, como bem pontuado por Almeida Filho (2000), tal 

abordagem, apesar de ser apresentada como uma boa alternativa aos métodos estruturalistas por 

aumentar a quantidade de fala do aprendiz, não necessariamente traz melhorias na qualidade das 

interações, uma vez que ainda são observadas formas calcadas em exercícios mecanizados. Para 

Barbirato (2016), isso demonstra que nem sempre quantidade implica qualidade e que somente 

quantidade não resolve os problemas de aquisição de língua.  
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Posteriormente, na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, pesquisadores como 

Kramsch (1993), Brown (1994), Baralo (2002), Almeida Filho (2002) e Barbirato (2005 e 2016), dentre 

outros, ressaltam a importância de possibilitar momentos de interação de qualidade na sala de aula para 

aumentar, assim, as possibilidades de aquisição da língua estrangeira.   

A interação, na perspectiva de Kramsch (1993), possibilita a negociação de significados 

desejados. Para a autora, quando interagimos, podemos prever a reação do interlocutor em relação ao 

que será dito e a ocorrência de possíveis mal-entendidos, esclarecendo sempre as nossas intenções 

enquanto falantes e as do interlocutor, para, desse modo, podermos obter o entendimento dos 

significados desejados, previstos e compreendidos. Nessa ótica, a interação sempre está inserida em um 

meio social e em uma cultura, sendo, por tanto, um processo sempre dependente do contexto.  

 O processo interativo, na visão de Brown (1994), está baseado na troca colaborativa de 

pensamentos, sentimentos ou ideias dos indivíduos, tendo como resultado um efeito recíproco para 

cada um dos participantes do processo. Nessa perspectiva, o aprendiz de LE deve fazer uso da língua 

produtivamente e receptivamente, de forma improvisada e em contextos diversos.  Ainda sobre os 

contextos diversos, Baralo (2000) ressalta que a sala de aula deve preparar os alunos para interagir 

eficazmente na língua estrangeira em diferentes contextos socioculturais de forma autônoma. 

 Nos seus estudos, Barbirato (2005 e 2016) reconhece quatro tipos de interação que estão 

presentes na sala de aula de LE. São eles: interações irrelevantes para a aquisição, interações 

explicitadoras, interações explicitadoras disfarçadas de comunicação ou pseudo-comunicativas e 

interações implicitadoras.   

 Nas palavras de Barbirato (2016), são irrelevantes as interações que acontecem na LM do aluno 

e que, geralmente são conversas entre os próprios alunos ou servem para dar avisos sobre eventos.  

Esse tipo de interações pouco contribui para a aprendizagem da LE. 

Já, interações explicitadoras são sempre calcadas no estudo de regras tanto gramaticais quanto 

comunicacionais, seguidas de práticas de estruturas linguísticas. A autora considera que esse tipo de 

interação produz pouco efeito na aprendizagem e na aquisição da língua. A preocupação, nesse tipo de 

interações, é a aprendizagem da forma e o domínio das estruturas da língua. Segundo Barbirato (2014), 

quando a interação é explicitadora, os aprendizes pouco têm a contribuir.  

A autora observa dois aspectos importantes nesse tipo de interação: 
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1. Esse modelo é muito diferente do tipo de interação encontrada em conversações normais, 

fora da sala de aula.  

 

2. O tipo de interação apresentado para a aula tradicional caracteriza-se por “perguntas de 

demonstração de conhecimento da forma”.  

 

3. Interações assim são comuns em modelos que se restringem aos exercícios de automatização 

mecânica para realizar repetições, substituições e transformações de frases soltas e calcadas 

em estruturas que são específicas da língua. (BARBIRATO 2016) 

 

 

As interações pseudo-comunicativas são realizadas por meio de diálogos e textos pré-textuais 

seguidos de muita prática exercitadora, como são as repetições e as imitações. Diferentemente das 

interações explicitadoras, as pseudo-comunicativas ou explicitadoras disfarçadas de comunicação 

apresentam avanços no sentido de haver nelas uma preocupação em estabelecer um contexto para evitar 

frases soltas, baixassem muita contextualização. Esse tipo de interação utiliza diálogos e atividades 

com propostas preestabelecidas, linguagem controlada e estruturas gramaticais específicas para serem 

praticadas através do diálogo ou na situação proposta. Desse modo, as interações ficam apenas na 

preparação para comunicações futuras, não chegando a engendrar o verdadeiro uso comunicativo da 

língua estrangeira (BARBIRATO 2016).  

A literatura sobre os estudos interativos mostra vários modelos interacionais identificáveis em 

uma sala de aula nos quais podemos observar interações explicitadoras. Uma sala da aula apresenta 

sempre alguém que ensina (o professor) e alguém que aprende (os alunos). Geralmente, o detentor do 

conhecimento é o professor, e os alunos são receptores desse conhecimento. Um exemplo desse modelo 

é o modelo IRA (Iniciação-Resposta-Avaliação), descrito inicialmente por Sinclair e Coulthard (1975),  

 Nesse sentido, é provável que todos que temos contato com sala de aula ou em algum momento 

o tivemos, reconheçamos a sequência: 

 

...aqueles de nós que temos no nosso histórico de socialização a experiência de participação em 

encontros escolares teremos, como parte de nossa competência comunicativa e social, a 

capacidade de reconhecer a sequência em andamento como “aula”, ou de outro modo, teremos a 

expectativa de que seria “normal” que uma “aula” acontecesse com ocorrências das ações 

encadeadas na sequência I-R-A. (GARCEZ, 2006, p. 68). 

 

 Assim, ressalta Garcez (2006), uma sequência do tipo IRA não se justifica na conversa 

cotidiana, pois fazer uma pergunta “insincera” pode ser justificadamente objeto de protesto. No 
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entanto, na sala de aula, não existe protesto contra esse tipo de interação; em outras palavras, isso nos 

parece normal. Todos os participantes concordam que esse tipo de organização interacional é adequado 

para aquele contexto e reconhecem no professor o direito de fazer perguntas cuja informação já é 

conhecida (perguntas-teste).  

Ao se observarem as características do IRA, é possível perceber que as interações que o modelo 

gera não se assemelham com as que os alunos encontram em ambientes reais, ou seja, são artificiais, 

mecânicas e descontextualizadas (BARBIRATO 2005). 

Esse tipo de interações advém de uma concepção tradicional de ensino baseada nos princípios 

estruturalistas e pouco contribui para a aquisição da língua estrangeira. Para Barbirato (2005), quando 

numa aula de LE se observam apenas as estruturas, não há uma verdadeira preocupação com a 

construção de sentido na interação.  

Diferentemente das interações pseudo-comunicativas ou explicitadoras disfarçadas de 

comunicação, as interações implicitadoras são mais voltadas para o sentido, mas podem fazer perceber 

os meios linguísticos na comunicação através de certos expedientes. Esse tipo de interações combina 

com a possibilidade de explicações em situações muito bem justificadas. De acordo com Barbirato 

(2016), nesse tipo de interações, o foco está no significado em construção e na comunicação construída 

na interação. A autora considera que, nas interações implicitadoras, há uma maior possibilidade para 

um nível mais alto de robustez das interações, já que os aprendizes estão engajados em tarefas sobre 

assuntos relevantes para eles. 

Interações implicitadoras acontecem em ambientes comunicativos, nos quais os alunos podem 

ter mais oportunidades para interagir na língua estudada. Isso acontece devido a características citadas 

por Barbirato (2016), como: 

 

a) ensino centrado no aluno que constrói significados; 

b) interação intensa em pares e/ou pequenos grupos e, eventualmente, em plenárias; 

c) foco no sentido garantido pela interação verdadeira produzida na (re)construção de 

conhecimentos, dos efeitos artísticos e de cultura. 

 

Assim, podemos entender que implicitar é fazer que com que certas formas que estão incluídas 

nos momentos do ensino possam ser subtendidas pelos alunos. Nesse tipo de interação, a explicação 

acontece por último. Em primeiro lugar, é trabalhado o sentido. Posteriormente, é esperado que as 
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formas possam ser presumidas a partir do sentido. Finalmente, é esperado que as formas sejam 

ensinadas nas dobras do sentido: aqui, podem ocorrer momentos de explicação em que alguém levanta 

a mão para indagar sobre algum ponto, por exemplo. (BARBIRATO 2016) 

Quando é utilizada a interação implicitadora, os alunos são incentivados a empregar estratégias 

para gerir a comunicação. A semelhança existente entre as interações implicitadoras com as 

conversações que acontecem fora da sala de aula, de acordo com Barbirato (2016), contribui para o 

desenvolvimento mais efetivo da LE pelo aprendiz.  

Reconhecemos a necessidade de que, na sala de aula, existam momentos de interação parecidos 

com os que os alunos encontram fora da sala de aula para que haja uma aprendizagem significativa da 

LE. Por tal motivo, acreditamos que a proposta de Barbirato (2005; 2016) com relação às interações 

implicitadoras é adequada para nosso trabalho, pois, conforme as descrições apresentadas pela autora, 

cremos que o tipo de interação que acontece no projeto Rodas de Conversa é implicitador. 

 

2.2 A ORALIDADE NA SALA DE AULA 

 

Durante muito tempo, o estudo da língua falada no ensino formal não era considerado relevante. 

Na sala de aula de LM, a língua escrita tinha um papel de maior destaqueque o da língua falada. 

Trabalhar em sala de aula com atividades que objetivassem o desenvolvimento da expressão oral dos 

alunos era considerado uma total perda de tempo. Foi só no final do século passado que o 

desenvolvimento dos estudos sobre a oralidade e a ampliação da noção de texto para além da escrita 

tiveram maior relevância e maior visibilidade na sala de aula e não somente para a aula de LM. A 

maioria dos professores concorda que é necessário proporcionar atividades focadas em diversos 

gêneros, tanto escritos quanto orais, para que haja um melhor desenvolvimento da competência 

linguística do aluno (LIMA;BESERRA, 2012) 

Na visão de Marcuschi (2003), o ser humano é um ser que fala, e não um ser que escreve. 

Nesse cenário, autores como Corrêa (2001), Signorini (2001), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

Marcuschi (2007), Leite (2012), Negreiros e Vilas Boas (2017) e Negreiros e Franz (2018) defendem a 

valorização da oralidade nos contextos escolares. Esses autores defendem a ideia de que a fala está 

presente nas mais diversas esferas sociais e exerce um papel crucial nas interações humanas, muitas 

vezes com maior frequência que a escrita.  
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Concordamos com a ideia de Negreiros e Vilas Boas (2017) de que a escola deve formar 

sujeitos bem articulados no manejo da língua, seja na modalidade escrita, seja na modalidade oral. Por 

isso, pensamos que a existência de momentos destinados à oralidade e à escrita dentro da sala de aula 

possibilita que os alunos saibam circular nas diferentes situações interacionais da vida.  

Ao defender a existência de espaços destinados à prática da oralidade na sala da aula, faz-se 

necessário descrever as características da fala para entender o seu funcionamento e a sua relevância. A 

esse respeito, Koch (1997) descrever as características que singularizam a língua falada, afirmando ser 

ela: 

1. Altamente interacional e por isso é relativamente não-planejável. Precisa ser planejada e 

replanejada a cada novo “lance” de jogo da linguagem; 

2. apresenta-se “em se fazendo”, isto é, mostrando sempre o próprio processo da sua 

construção; 

3. o fluxo discursivo apresenta descontinuidades frequentes, determinadas por uma série de 

fatores de ordem cognitivo-interacional que têm justificativas pragmáticas relevantes; 

4. a fala apresenta uma sintaxe característica, sem deixar de ter como pano de fundo a 

sintaxe geral da língua; 

5. a fala é dinâmica. 

 

Ainda sobre as características da língua falada, Lima e Beserra (2012) defendem que textos 

orais contam com estratégias próprias, como as correções, as hesitações, as repetições e as pausas, que 

refletem o fato de que, na fala, o planejamento e a execução são quase simultâneos. Tais estratégias são 

mais evidentes em textos orais dialogados, como a conversação informal. As autoras defendem a ideia 

de que, para que alguém seja competente em uma dada língua, é necessário que ele saiba usar as regras 

dessa língua tanto na modalidade escrita quando na modalidade falada.   

  O estudo da linguagem oral requer que os docentes levem em consideração aspectos 

psicológicos, pedagógicos e linguísticos para poder influenciar o processo de aprendizagem dos seus 

alunos, a fim de que eles sejam capazes de se comunicar na língua em diversos contextos e diversas 

situações da vida cotidiana (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004)  

 Observando a importância de trabalhar com a língua oral na sala de aula, concordamos com 

Negreiros e Franz (2018), que, ao realizarem um trabalho sobre as Rodas de Conversa em Português 

LE, enfatizam a necessidade de explorar aspectos da oralidade também nas aulas de língua estrangeira.   

 Sendo as Rodas de Conversa em Espanhol um dos nossos objetivos principais, a seguir 

ilustramos aspectos da Análise da Conversação que consideramos relevantes para o melhor 

entendimento da nossa investigação.  
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2.2.1 A Análise da Conversação  

 

 Os estudos da Análise da Conversação (AC) iniciaram na década de 1960 na área da 

Etnometodologia e da Antropologia Cognitiva. Em 1974, Sacks, Schegloff e Jefferson elaboraram um 

modelo de análise do texto conversacional baseado no estudo da tomada de turnos (MARCUSCHI, 

2005). Na década de 1980, os estudos da AC começaram a olhar para além do sistema abstrato da 

língua; conforme Frazão e Lima (2017), nesse momento, as pesquisas se voltaram para a conversação 

natural e passaram a colocar em primeiro plano a oralidade com foco no contexto de produção.  

 No Brasil, Leite e Negreiros (2014) citam o projeto NURC da década de 1970 como o corpus 

mais relevante na AC dos estudos realizados no país. A partir dos corpora coletados pelo projeto, 

houve um aumento de pesquisas que tomam como objeto de estudo principal a conversação e os textos 

orais. Assim, no ponto de vista dos autores, podem ser reconhecidas duas vertentes para a AC no 

Brasil: 

 

i) O que partiu de pressupostos da AC etnometodológica, mas que deles se afastaram para 

estudar a oralidade, a fala, a escrita, a relação fala e escrita, e tudo o que concerne ao texto e é 

decorrente de situações discursivas de fala, em relação direta, ou não, com a escrita; ii) o que é 

mais fiel aos princípios teóricos e metodológicos da AC fundada por Garfinkel na década de 

1960, com as extensões oferecidas pelas teorias interacionistas (LEITE; NEGREIROS, 2014, p. 

117). 

 

Como defendido pelos autores citados, as pesquisas atreladas à Etnometodologia pertencem a 

Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) e os estudos baseados em teorias interacionistas, à 

Análise da Conversação Textual Discursiva (ACTD). 

Pesquisas da ACE, na perspectiva de Garcez (2005), observam os dados de modo minucioso, a 

partir do uso espontâneo da linguagem e da visão dos participantes sobre as ações de uns para os 

outros. Assim, o foco está na perspectiva dos participantes no momento da interação, ou seja, nas 

questões para as quais os integrantes se orientam na construção das suas ações (GARCEZ, 2005).  

 

 O mesmo autor também afirma que as descrições na ACE estão sempre calcadas na observação 

de dados empíricos de ocorrência natural que são registrados em áudio ou vídeo e, por isso, permitem 

uma reflexão detalhada sobre os fenômenos sociais. De acordo com Frazão e Lima (2017), as questões 
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tradicionais da ACE estão relacionadas, por um lado, com aspectos sociais, tais como gênero, raça, 

identidade, status social e, por outro lado, com aspectos marcados linguisticamente, tais como 

organização da tomada de turno, sequencialidade, preferências e adjacência, correões e reparos.  

 Com a publicação da obra Análise da Conversação, de Marcuschi, em 1986, os estudos sobre a 

conversação se voltaram para o estudo dos mecanismos linguísticos e paralinguísticos, impulsionando a 

Análise da Conversa Textual e Discursiva (ACTD).  A ACTD pode ser caracterizada por três pontos 

específicos: a) pesquisas interdisciplinares fundamentadas na AC norte-americana, combinados com 

princípios da Linguística de Texto, da Sociolinguística, da Sociolinguística Interacional, da Análise do 

Discurso e da Semiótica; b) pesquisas a partir de textos orais, ou de textos orais e escritos, que buscam 

explicar e explicitar a relação existente entre uns e outros; c) pesquisas têm em comum o desvelamento 

de aspectos sociointeracionais próprios do discurso e que se mostram no texto (LEITE; NEGREIROS, 

2014). 

Os estudos inseridos nessa linha partem de “pesquisas teóricas heterogêneas e 

multidisciplinares, desenvolvem estudos não apenas do texto falado, mas do processo global da 

oralidade” (FRAZÃO; LIMA, 2017, p. 627). Exemplos de estudos desenvolvidos no âmbito da ACTD 

são 

 

(...) trabalhos relacionados ao uso da gíria, neologismos e preservação de face no texto 

conversacional, estratégias discursivas de compreensão (estudos sobre digressões e anáforas), 

processos interacionais em diferentes textos (orais ou escritos), bem como diálogos em 

diferentes tipos de discursos (midiáticos, pedagógicos, científicos, televisivos, artístico-

literários), para citar alguns. (FRAZÃO; LIMA, 2017, p. 627). 

 

 Tendo em mente que a nossa pesquisa considera a interação na sala de aula um elemento 

importante para a prática da oralidade em LE, utilizamos a ACTD para pautar a análise das 

conversações que ocorrem nas Rodas de Conversa de Espanhol. 

 

 

 

2.2.2 A Análise da Conversa Textual e Discursiva 
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Todos falam e alguns escrevem. Todos os povos que conhecemos e mesmo os que não 

conhecemos muito provavelmente falam, mas apenas poucos escrevem. A conversa oral é uma das 

primeiras formas de interação e é provável que seja a única que permanece pela vida inteira 

(MARCUSCHI 2005). 

A conversação é a prática social mais comum no dia a dia dos seres humanos. Marcuschi (2005) 

afirma que práticas orais desenvolvem espaços para a construção de identidades sociais em contextos 

reais, além de serem também formas eficientes de controle social e exigirem coordenação de ações que 

aumentam a habilidade linguística dos falantes.  

Com base nisso, é importante entender quais são as características da conversação e como 

funcionam os elementos desse complexo sistema organizacional. Para tal propósito, utilizamos como 

base a Análise da Conversação conforme entendida por Marcuschi (2005). 

São diversos elementos considerados na ACTD para o total entendimento do funcionamento da 

conversação. Para a realização desta pesquisa, foram levados em conta os aspectos que têm a ver com 

as características da conversação natural ou espontânea, a organização dos turnos, os organizadores 

globais e a organização do tópico. 

Sendo a linguagem de natureza dialógica, entendemos que a conversação surge em contextos de 

interação social nos quais os participantes do processo interagem não apenas para a troca de turnos e 

enunciados, mas também para a construção de significados. Nessa direção, Marcuschi (2005, p.15) 

reconhece cinco características básicas das interações orais espontâneas: 

 

1. interação entre pelo menos dois falantes; 

2. ocorrência de pelo menos uma troca de falantes; 

3. presença de uma sequência de ações coordenadas; 

4. execução numa identidade temporal; 

5. envolvimento numa “interação centrada.” 

 

Essas características permitem que a conversação seja tomada como uma interação verbal 

centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltam a sua atenção 

para uma tarefa comum (cf. DITTMANN, 1979, apud MARCUSHI, 2002). Ainda sobre esse assunto, 

Kerbrat-Orecchioni (2006) observa que, para que haja troca comunicativa, não basta que dois falantes 

(ou mais) falem alternadamente; segundo ela, é preciso que ambos estejam engajados na troca e que 

deem sinais desse engajamento mútuo.  
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O fato de serem dois falantes pelo menos engajados na conversa com uma troca de turnos 

considerável permite que se excluam outras formas de discurso, como o monólogo, o sermão, a 

conferência etc. Da mesma forma, esses falantes têm de compartilhar uma mesma identidade temporal, 

ou seja, a conversa tem de acontecer no mesmo tempo, não sendo necessário que os falantes se 

encontrem no mesmo espaço, como seria o caso das conversações telefônicas (MARCUSCHI, 2005). 

Além da identidade temporal, para produzir e sustentar uma conversação, é necessário que os 

participantes da conversa compartilhem um mínimo de conhecimentos comuns e que tenham, segundo 

Marcuschi (2005), envolvimento cultural, determinado domínio de situações sociais e aptidão 

linguística.  

Na troca de falas, o linguista alemão H. Steger, citado por Marcuschi (2005), reconhece dois 

tipos de diálogo em uma interação verbal: os diálogos assimétricos e os diálogos simétricos. Os 

diálogos assimétricos são aqueles em que um dos participantes tem direito de iniciar, orientar e dirigir a 

interação, como no caso das entrevistas, dos inquéritos e da interação em sala de aula. Os diálogos 

simétricos, por seu turno, podem ser considerados como uma conversação no sentido estrito; nesse tipo 

de diálogo, os vários participantes têm os mesmos direitos na tomada da palavra e na escolha do 

assunto, como no caso das conversas diárias e naturais.  

Contudo, nos diálogos simétricos, conforme mencionado por Marcuschi (2005), existem 

condições de ordem socioeconômica e cultural que podem deixar os indivíduos em diferentes 

condições de participação durante a conversação. Gostaríamos de salientar também que, em se tratando 

de ensino e aprendizagem de LE, a falta de conhecimento da língua também influencia diretamente a 

produção dos diálogos simétricos. 

Tendo já definidas as características da conversação, é necessário partir para a 

operacionalização desta. Assim sendo, a seguir, discorreremos sobre a organização dos turnos em uma 

conversação. 

 A conversação apresenta, de acordo com Marcushi (2005), uma série de elementos abstratos 

apropriados e um grande potencial de particularização local. Partindo dessa ideia, em 1974, H. Sacks, 

E. E. Schegloff e G. Jefferson propuseram um modelo elementar para a conversação baseado no 

sistema da tomada de turno.  

 O sistema proposto por tais pesquisadores é válido para interações espontâneas, informais, 

casuais e não hierárquicas. Dessa maneira, para os autores, a tomada de turno é uma forma básica de 
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organização da conversa. Conforme exposto, são esperáveis em qualquer conversação os seguintes 

aspectos: 

 

1.  A troca de falante se repete, ou pelo menos ocorre; 

2.  na grande maioria dos casos, fala um de cada vez; 

3.  ocorrências de mais de um falante por vez são comuns, mas breves; 

4.  transições (de um turno para o próximo) sem intervalos e sem sobreposições são comuns. Junto com as transições 

caracterizadas por breves intervalos ou ligeiras sobreposições, elas perfazem a grande maioria das transições; 

5.  a ordem dos turnos não é fixa, mas variável;  

6.  o tamanho dos turnos não é fixo, mas variável; 

7.  a extensão da conversa não é previamente especificada;  

8.  o que cada um diz não é previamente especificado;  

9.  a distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada;  

10.  o número de participantes pode variar;  

11.  a fala pode ser contínua ou descontínua;  

12.  técnicas de alocação de turno são obviamente usadas. Um falante corrente pode selecionar um falante seguinte 

(como quando ele dirige uma pergunta à outra parte) ou as partes podem se auto-selecionar para começarem a 

falar;  

13.  várias ‘unidades de construção de turnos’ são empregadas; por exemplo, os turnos podem ser projetadamente a 

‘extensão de uma palavra’ ou podem ter a extensão de uma sentença; 

14. Mecanismos de reparo existem para lidar com erros e violações da tomada de turnos; por exemplo, se duas partes 

encontram-se falando ao mesmo tempo, uma delas irá parar prematuramente, reparando, assim, o problema. 

(SACKS; SCHEGLOFF; G. JEFFERSON, 2003, p. 14-15) 

 

Toda conversação espontânea tem como característica a seguinte regra básica: uma pessoa fala 

de cada vez. Em uma conversação, os falantes alternam a distribuição de turnos, de modo tal que, em 

geral, um sempre espera o outro concluir e um falante só não fala o tempo todo (MARCUSCHI 2005).  

Dessa forma, a alternância de turnos em uma conversação é negociada pelos próprios 

participantes. Quanto à extensão do turno por falante e à progressão temática, conforme Marcuschi 

(2005), estas são regidas por regras que não são as mesmas que as da tomada de turno. O próprio 

número de participantes não influencia de maneira decisiva o processo da conversação, mas pode 

ocasionar conversações paralelas. Isso pode ocorrer quando há mais de quatro participantes.  

Observamos, então, de acordo com as suas propriedades, que a tomada de turno passa a ser um 

dos componentes centrais do modelo, no entanto, para Marcuschi (2005), o turno não é a unidade 

conversacional por excelência, pois existem outros elementos na organização conversacional que 

também são relevantes, como, por exemplo, os pares adjacentes, as falas simultâneas e as 

sobreposições.  

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que as falas simultâneas e as sobreposições de 

vozes são elementos importantes na organização da conversação, já que, segundo Marcuschi (2005), é 
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nesse momento que o sistema pode colapsar. As falas simultâneas se dão quando o turno é realizado 

desde seu início por várias pessoas ao mesmo tempo e existem alguns mecanismos de reparo, como 

marcadores metalinguísticos (“espere aí”; “deixe eu falar”; “é a minha vez”; “um momento, minha 

gente”; “licença”; etc.) ou uma parada prematura de um dos falantes para que o outro continue o turno.  

Já a sobreposição de vozes tem várias formas de se dar, sendo a mais comum a passagem de um turno a 

outro quando o ouvinte concorda, discorda, endossa etc. a fala do seu interlocutor com produções como 

“sim”, “tá bom”, “ahã”, “claro”, dentre outras.  

Do mesmo modo que as falas simultâneas e as sobreposições de vozes são elementos relevantes 

na composição de uma conversação, as pausas, os silêncios e as hesitações são organizadores locais 

necessários e importantes que podem configurar lugares de relevância na transição de um turno a outro 

(MARCUSCHI 2005).  

As pausas em conversações informais, muitas vezes, propiciam mudança de turno.  R. Rath 

(1979), citado por Marcuschi (2005), classifica-as em dois tipos, a partir de sua posição estrutural: 

pausas sintáticas e pausas não sintáticas. As pausas sintáticas são subdivididas em pausas de ligação e 

pausas de separação: as de ligação comparecem no lugar de um conector qualquer, como “e”, “então”, 

“mas”, e funcionam para a construção interna da unidade; já as pausas de separação servem para 

delimitar ou separar unidades comunicativas e comparecem após um sinal de fechamento de unidade 

ou diminuição do tom de voz. Por sua vez, as pausas não sintáticas apresentam também uma 

subdivisão, sendo classificadas como pausas de hesitação e pausas de ênfase: as de hesitação têm uma 

motivação principalmente cognitiva, enquanto as de ênfase têm valor de sinalizadores do pensamento 

para reforçar ou chamar a atenção.  

Assim como as pausas, os silêncios são elementos importantes para a interpretação da 

conversação, uma vez que eles revelam que as intenções discursivas podem carecer de palavras. Por 

exemplo, um silêncio após uma pergunta pode ser sentido como um prefácio de um desinteresse. No 

caso de perguntas específicas, o silêncio pode significar desconhecimento da resposta. Assim, os 

silêncios são uma amostra de como os interlocutores interpretam e analisam o próprio discurso no 

momento da conversa (MARCUSCHI, 2005). 

Finalmente, as hesitações, numa conversação, apresentam-se como um convite à tomada de 

turno, e, algumas vezes, o ouvinte chega mesmo a concluir o turno do falante como se se tratasse de 

uma coautoria. Conforme Marcuschi (2005), as hesitações servem como momentos de organização e 



41 
 

planejamento interno do turno e dão tempo para que o falante se prepare. São muitas as formas em que 

se manifestam esses elementos, como, por exemplo, “ah ah ah” ou “ah::eh::”. Além disso, as hesitações 

podem ser interpretadas pelo ouvinte como um pedido de socorro.   

No entanto, gostaríamos de salientar que, quando se trata de conversações produzidas em 

ambientes de ensino e aprendizagem de LE, tanto os silêncios quanto as pausas e as hesitações podem 

ter outros significados, como, por exemplo, falta de vocabulário específico, insegurança ou medo de 

falar em outra língua. À medida que o falante tiver maior conhecimento e domínio da LE, esses 

elementos se aproximarão da sua função original na LM. 

Dando continuidade à explicação dos elementos que compõem a conversação espontânea, 

refletimos agora sobre os organizadores globais da conversação. 

 As conversações espontâneas são compostas de três momentos: abertura, desenvolvimento e 

fechamento. Na abertura, normalmente, acontece o contato inicial com cumprimentos ou situações 

semelhantes. Depois da abertura, segue o desenvolvimento do tópico, e, por fim, no fechamento, 

acontecem as despedidas ou encerramento do assunto geral (MARCUSCHI, 2005).  

 Uma conversação espontânea pode ser iniciada de diversas formas, a depender da situação e das 

circunstâncias nas quais se encontram os interlocutores. Por exemplo, pessoas que não se encontram há 

bastante tempo podem ter aberturas com cumprimentos efusivos e com abraços, podendo demorar um 

tempo longo para iniciar algum tópico específico. Já no caso de pessoas que se veem com frequência, 

há uma breve troca de turnos na abertura, iniciando-se, logo em seguida, o tópico da conversação. Há 

outras situações, que exigem tratamento formal, como troca de gentilezas e mútuas apresentações antes 

de se passar ao tópico central.  

  No caso de encontros por acaso, a conversa inicia com a surpresa e passa para outro tópico logo 

em seguida. Quando já é combinado o encontro, o tópico inicial já está na pauta. Para Marcuschi 

(2005), é fundamental que haja sobre o que conversar, nem que seja sobre futilidades ou sobre o tempo, 

visto que só se mantém uma conversação havendo um assunto sobre o qual falar.  

 Nesse sentido, uma conversação fluente é aquela que passa de um tópico a outro e se dá com 

naturalidade, porém é muito comum que a passagem de um tópico a outro seja marcada. Existem 

marcadores de tópicos clássicos, como os de digressão (“isso me lembra aquela do”), os de quebra 

(“sim, mas mudando de assunto”) e os de aviso ( “mas voltado ao assunto”) (MARCUSCHI, 2005). 
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  Para nossa pesquisa, é importante levar em consideração a organização do tópico de cada 

conversação, já que, apesar de os assuntos tratados em cada Roda de Conversa serem propostos pela 

pesquisadora, na maioria dos encontros, houve diversas trocas de tópico, inseridas por diferentes 

participantes.  

  Finalmente, os fechamentos são sempre uma questão difícil de resolver em qualquer 

conversação espontânea, porque, como Marcuschi (2005) afirma, é sempre complicado interromper 

uma conversação sem ter a sensação de um silêncio. Por isso, os fechamentos são acompanhados por 

turnos que formam pré-fechamentos, ou seja, turnos que irão preparar os interlocutores para a 

despedida.   

Em resumo, no ponto de vista da ACTD, conversações espontâneas se caracterizam por sempre 

apresentarem interação entre pelo menos dois falantes. Todas as conversações do tipo contam sempre 

com abertura, desenvolvimento do tópico e fechamento. No percurso que vai da abertura ao 

fechamento, a sistematização da própria conversação acontece.  

 

2.2.3 Pesquisas sobre interação e prática oral em sala de aula de LE 

 Na área de investigação sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, é significativa a 

quantidade de pesquisas relacionadas à interação verbal ou oral em sala de aula, tanto com alunos 

quanto com professores. Essas pesquisas têm como base metodológica diversos métodos e diversas 

fundamentações teóricas. No entanto, a grande maioria delas ressalta a importância que têm as 

interações em língua estrangeira dentro da sala de aula para melhorar a prática oral dos alunos. 

Nesta subseção, apresentamos algumas pesquisas sobre oralidade, prática oral ou interação em 

sala de aula que consideramos pertinentes a este trabalho de tese. Para a apresentação dos trabalhos 

pesquisados, seguimos a ordem cronológica em que foram produzidos.  

O primeiro trabalho consultado foi o de Silva (2000), cujo título é: Fluência oral: imaginário, 

construto e realidade num curso de letras/LE. A autora investigou a cognição da fluência de alunos 

formandos do curso de Letras-Inglês. O trabalho se concentrou em, primeiramente, descrever 

competência comunicativa, fluência oral e proficiência oral. Assumindo um caráter etnográfico, o 

estudo foi realizado em uma unidade de uma universidade pública brasileira que era voltada 
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exclusivamente para a formação de professores. A pesquisa chegou à conclusão de que não havia, de 

modo geral, preocupação com o desempenho oral dos alunos e de que, no Brasil, acredita-se que 

aprender inglês é conhecer a gramática da língua e seu vocabulário. Silva (2000) acredita que é 

possível encontrar formas de aprimoramento da fluência oral dos alunos e que, além de criar espaços 

dentro da sala de aula para atividades orais, é necessário também adotar uma metodologia que esteja 

centrada no aluno. Essa pesquisa é relevante para nosso trabalho, porque, apesar de ela ter sido 

realizada há quase vinte anos, observamos que o panorama dentro da sala de aula dos cursos 

formadores de professores de língua estrangeira pouco mudou em relação à relevância que tem a 

prática da fluência oral.  

Seguindo a sequência de trabalhos sobre interação e prática oral, apresentamos o estudo de 

Figueredo (2003), intitulado O uso de estratégias de comunicação em sala de aula de língua inglesa: a 

interação em foco. No trabalho, a autora reflete sobre a forma na qual as estratégias de comunicação 

contribuem para a construção da interação em sala de aula de língua estrangeira. A pesquisa também 

observa a influência do contexto interacional e a forma como este promove a comunicação e colabora 

no processo de aquisição da língua inglesa como LE. Os resultados mostraram que, no processo 

interacional, os estudantes fazem um uso sistemático das várias estratégias de comunicação de duas 

maneiras: estimulando atitudes de cooperação entre os alunos e assumindo o papel de mediadores na 

formação do discurso em inglês.  

 No mesmo contexto da língua inglesa e também em 2003, em trabalho intitulado Falar ou não 

falar? Eis a questão!, Dias (2003) pesquisou a competência oral e a comunicação em sala de aula de 

LE . A autora investigou as razões que levam o aluno participante de dois contextos de ensino e 

aprendizagem de inglês LE a não conseguir comunicar-se oralmente em sala de aula.  O trabalho 

buscou compreender em que medida a professora contribui ou prejudica o desenvolvimento da 

competência oral. A metodologia utilizada nesse estudo se coloca entre, de um lado, os modelos 

qualitativo-interpretativistas de sala de aula como contexto de pesquisa de investigação aplicada de 

Cavalcanti & Moita Lopes (1991) e, de outro, as discussões teóricas de métodos e técnicas de ensino 

prático reflexivo e formação de professores de LE de Widdowson (1991) e Celani (2003). Os 

resultados encontrados através da análise permitiram identificar concepções teóricas de ensino e 

aprendizagem relacionadas às crenças e à cultura de aprender dos participantes. Para a análise das 
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crenças, a autora utilizou a base teórica de Almeida Filho (1993) e Barcelos (1999; 2000). Vale 

salientar a relevância do trabalho de Dias (2003) desse trabalho para a nossa tese, pois é um dos poucos 

que relacionou os estudos da prática oral em sala de aula de LE com as crenças dos participantes.  

 Seguindo a mesma linha de pensamento, no estudo A interação e o processo de negociação em 

L2, Bassi e Dutra (2004) realizaram uma pesquisa na área do francês como L2. As autoras apresentam 

uma investigação sobre o trabalho e as negociações desencadeadas por atividades comunicativas em 

uma sala da aula de nível básico de francês como segunda língua. A pesquisa parte de pressupostos 

socioculturais e mostra que o processo interacional incentiva a troca de informações entre os 

aprendizes, favorecendo a negociação favorecendo a negociação e a utilização, por parte deles, de estratégias 

de mediação para realizarem as suas negociações. Nesse trabalho, é mostrado como os aprendizes se 

comprometem e se tornam agentes responsáveis e colaboradores com todo o processo de ensino e 

aprendizagem da língua estrangeira. Tal estudo é relevante, pois mostra como a interação é um fator 

importante para o processo de negociação.  

 Outro trabalho que ressalta a importância da prática oral no ensino e aprendizagem de inglês LE 

com foco nos aprendizes é a tese de Barbibato (2005), cujo título é Tarefas geradoras de insumo e 

qualidade na construção do processo de aprender LE em contexto inicial adverso. Nessa investigação, 

a autoraestudou a construção do processo de aquisição de uma LE (inglês) por alunos de nível iniciante 

de um curso de Letras de uma faculdade particular. Para poder realizar esse estudo, foi desenvolvido 

um curso experimental de 40 horas/aula baseado em tarefas comunicativas. O suporte teórico esteve 

baseado nos estudos interacionais de sala de aula de Cazden (1992) e Ellis (1996), nos estudos sobre a 

aquisição de L2 de Ellis (1992) e em investigações conduzidas por Prabhu (1987) e Skehan (1992), 

dentre outros. Os resultados demostraram que aulas metodologicamente temáticas e amplamente 

interativas produziram ambientes de estudo que favoreceram, no curto espaço de tempo em que durou o 

curso, um desenvolvimento promissor da competência linguístico-comunicativa, mesmo em ambientes 

adversos. A pesquisa de Barbirato (2005) é quiçá a mais relevante para o nosso trabalho devido à 

metodologia utilizada para a classificação das interações em sala de aula de línguas, que foi a mais 

adequada para realizar a análise das interações que acontecem nas Rodas de Conversa. 
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 Igualmente dedicada ao inglês LE, a dissertação de Peres Ibrahim (2006), intitulada A interação 

oral de uma professora não-nativa em aulas de língua estrangeira, objetivou perceber a interação oral 

de uma professora não nativa de língua inglesa com os seus alunos. Desse modo, investigou os fatores 

que mais afetam a motivação e a autoestima da professora no que se refere à competência 

comunicativa. Para tanto, a autora utilizou na sua fundamentação teórica autores como Ellis (1994), 

Moita-Lopes (1996), Brown (1994), Allwright (1984), Dörneyei (2001) e Viana (1990), dentre outros. 

A metodologia do estudo esteve baseada a partir de gravações e filmagem das aulas, questionários e 

entrevista para os alunos e um teste de proficiência para a professora. Os resultados demostram que a 

professora consegue “dosar” técnicas e estratégias que considera relevantes para a prática oral dos 

alunos. As conclusões indicam também que a prática da professora é coerente com sua concepção de 

linguagem e que a docente considera que professores não nativos têm de se esforçar mais para atingir 

um nível desejável de proficiência. No entanto, a questão de proficiência oral não interfere em sua 

motivação como professora de LE.  

Também  no contexto de inglês, o trabalho de Consolo (2006) relata dois estudos sobre 

interação em sala de aula de língua inglesa em contexto brasileiro. Tal investigação apresenta, por um 

lado, a fala do professor e, por outro, a fala do aluno. Também são apresentadas as visões que os alunos 

têm sobre as práticas comunicativas em sala de aula de línguas. A pesquisa, que parte do pressuposto 

de que a sala de aula é um ambiente sociolinguístico no qual os interlocutores usam várias funções da 

linguagem para estabelecer um sistema de comunicação, foi realizada em uma universidade estadual 

pública. Como ferramentas metodológicas, foram utilizados questionários e entrevistas para a coleta de 

dados. O autor realiza uma reflexão acerca das características da sala de aula que podem facilitar a 

aquisição da língua ou impor limites ao comportamento verbal dos aprendizes interlocutores e acerca 

do modo como esses fatores podem influenciar as interações professor-aluno e aluno-aluno. 

 

 Na linha investigativa de interação em PLE, o trabalho de Sousa (2010), intitulado Estratégias e 

actividades para promover a interacção oral em aulas de Português Língua Estrangeira nível de 

iniciação2, estuda os processos de interação oral nas aulas de PLE, nível iniciante, enquanto etapa 

fundamental para a aquisição linguística na perspectiva de uma educação para a autonomia. Alguns dos 

                                                           
2
 Título original em português de Portugal.  
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autores que fundamentam esse estudo são Castro (1987), Canale & Swain (1980), Kramsch (1991) e 

Bardin (1979), dentre outros. Com a realização da pesquisa, a autora constatou que a interação oral 

contribui para o enriquecimento das aulas de PLE, proporcionando ao aprendiz um papel interventivo 

no confronto de ideias e hábitos culturais. Nesse sentido, os resultados ressaltam a importância do 

professor no processo interativo, pois cabe a eles promover estratégias e atividades originais e 

motivadoras.  

 Retornando ao campo de pesquisas dedicadas a atividades para a pratica oral de Língua Inglesa, 

o trabalho Show and Tell
3
 melhorar a fluência linguística, de Abreu (2011), analisou atividades orais 

realizadas em sala de aula e como elas ajudam os alunos a desenvolverem e melhorarem a sua fluência 

linguística. Autores como Anderson (2000), Al-Sibai (2004), Widdowson (1979), além do Quadro 

Comum de Referência para as Línguas, constituíram a fundamentação teórica. As aulas foram 

filmadas, o que permitiu o tratamento de aspectos como a correção linguística, a pronúncia e as 

posturas físicas adotadas pelos alunos. Os resultados mostram que a utilização de atividades Show and 

Tell nas aulas de inglês LE facilita e contribui em grande medida para a melhoria da fluência em língua 

inglesa.  

 Na área de ensino e aprendizagem de ELE, Leão (2012), em trabalho intitulado Exercícios de 

audição: sua importância na aprendizagem e melhoria da comunicação dos alunos, analisou e 

verificou o quanto os exercícios de audição ajudam na melhoria da comunicação oral dos alunos de 

Espanhol LE. Widdowson (1984), Littlewood (1984), Bailey (2003), dentre outros, embasaram o 

arcabouço teórico. A metodologia utilizada para a análise consistiu em observações de aula e 

questionários aplicados aos alunos. Os resultados foram positivos, pois os alunos foram capazes de 

melhorar não só a sua forma de comunicar, mas também a sua inibição na participação e na partilha 

com os colegas de sala de aula.  

 O trabalho de Gomes (2012), Interações verbais: analisando práticas centradas na 

espontaneidade e na solução de problemas em nível inicial de FLE, do mesmo modo que o de Reis 

(2008), foi dedicado à Língua Francesa.  A pesquisa propõe descrever, analisar e discutir a 

                                                           
3
 Show and Tell4 é uma atividade comum nos Estados Unidos da América associada com o ensino pré primário e primário. 

É uma atividade em que os alunos trazem algo de casa para mostrar (show) à turma e falar (tell). É uma estratégia de ensino 

geralmente levado a cabo em contexto de sala de aula, no sentido de ensinar às crianças a competência para falar em 

público. Este modelo pode, igualmente, ser utilizado com os alunos de Línguas Estrangeiras (ABREU, 2011, p. 31) 



47 
 

exequibilidade de efetiva comunicação oral entre aprendizes em nível inicial de aprendizagem de FLE. 

Para tanto, foram analisadas as interações entre aprendizes em um curso de Francês e foram detectados 

procedimentos de caráter verbal, paraverbal e não verbal para garantir o sucesso na comunicação 

espontânea e na execução de tarefas linguageiras. Os autores que fundamentam o trabalho são Kerbrat-

Orecchioni (1990; 1996), Marcuschi (2003; 2008), Kramsch (1984), Schiffle (1991) e Massaro (2008). 

A análise dos dados evidenciou que a interação espontânea conduz naturalmente à colaboração na 

solução de problemas, embora apresente restrições linguísticas características do nível inicial em língua 

estrangeira.  

A pesquisa intitulada Uma abordagem à importância da prática da oralidade na aprendizagem 

de uma Língua Estrangeira, de Oliveira (2012), pretendeu encontrar formas de estimular junto aos 

alunos a necessidade de ultrapassar os seus medos e as suas inseguranças no processo de aquisição da 

proficiência da LE e, de certo modo, conduzir os professores a uma reflexão sobre a sua atuação em 

contexto de sala de aula no que concerne à implementação de atividades dirigidas à produção do 

discurso oral. Parte dos autores que definem o arcabouço teórico são Littlewood (1994), Richards & 

Lockhart (1996), Leite (2003) e Leffa (1988), dentre outros, além da influência teórica do Quadro 

Europeu Comum de referência para as línguas – Aprendizagem, ensino, avaliação. A pesquisa 

concluiu que é importante proporcionar mais momentos de interação verbal em sala de aula com intuito 

de reduzir a influência de fatores externos prejudiciais, como a ansiedade e a insegurança, comumente 

subjacentes à comunicação oral numa LE.  

Relacionada à língua italiana e à produção oral, a pesquisa Desenvolvimento da produção oral 

em língua italiana: perspectivas teóricas e práticas, de Balthazar (2014), foca no desenvolvimento da 

produção oral no ensino da LE. A autora se centra na marginalização que existe da habilidade oral 

perante outras habilidades linguísticas em pesquisas científicas e no contexto de ensino e 

aprendizagem. Também é abordado o papel da oralidade dentro do ensino de língua estrangeira e é 

mostrada a sua contribuição positiva no processo de aquisição da língua. Finalmente, o trabalho 

apresenta alguns formatos de atividades utilizadas para o desenvolvimento da habilidade oral focadas 

na forma e no significado. 
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Outro trabalho sobre a expressão oral em LE (inglês e espanhol) é o de Prudêncio (2016), 

intitulado A expressão oral na aula de língua estrangeira: estratégias para o seu 

desenvolvimento. O estudo reflete sobre o ensino da expressão oral e apresenta estratégias favoráveis 

ao desenvolvimento dessa competência. A pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Básico e 

Secundário em uma escola pública de Portugal.  

Por fim, o trabalho de Veiga (2017) intitulado A interação oral em língua estrangeira: o uso de 

cartões-guião, também realizado em uma escola pública de Portugal, estuda a importância da 

comunicação oral em LE (alemão e inglês) em sala de aula com alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e 

Secundário. A pesquisa consiste na observação direta de alunos e professores na sala de aula e na 

análise do desenvolvimento da comunicação e da interação oral na sala de aula de LE. O estudo 

baseou-se no uso de “cartões-guião”
4
 que são utilizados em provas orais. A autora observou em que 

medida esses cartões podem contribuir para o desenvolvimento oral e interativo em níveis iniciais e 

intermediários de aprendizagem.  Os resultados mostraram que a competência oral dos alunos adquiria 

gradualmente um caráter mais natural, sem recurso de anotações, com mais autonomia e 

espontaneidade.  

 Observamos, ao longo desta subseção, que as pesquisas sobre interação em sala de aula de LE, 

prática oral e desempenho oral, apresentam perspectivas e interesses diferentes. As propostas de análise 

também são diversas, e cada autor observa a sala de aula de modo particular, o que nos faz ter certeza 

da grande importância que têm estas pesquisas para proporcionar, a alunos e professores, ferramentas 

que ajudem na melhoria do ensino e aprendizagem de LE. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cartões-guião são recursos utilizados na prova “PET for Schools” do Instituto Cambridge (VEIGA, 2017)  



49 
 

2.3 CRENÇAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS  

 

 

Esta subseção, dedicada à pesquisa de crenças, organiza-se da seguinte maneira: em primeiro 

lugar, apresentamos o histórico da pesquisa de crenças no Brasil de modo geral.; posteriormente, 

tratamos de diferentes conceitos e nomenclaturas relacionados a crenças; em seguida, revisamos 

trabalhos dedicados à pesquisa recente de crenças. 

2.3.1 Histórico da pesquisa sobre crenças 

 

A pesquisa sobre crenças teve início na década de 1980 fora do Brasil e, no Brasil, na década de 

1990 (BARCELOS, 2004). No exterior, os pioneiros no estudo de crenças foram Horwitz (1985) e 

Wenden (1986). No Brasil, alguns dos primeiros pesquisadores que relacionaram os seus estudos à 

pesquisa de crenças foram Leffa (1991), Almeida Filho (1993), Gimenez (1994 e Barcelos (1995). Na 

Linguística Aplicada, o termo crenças foi utilizado pela primeira vez em 1985, por Horwitz, ao 

desenvolver um instrumento de pesquisa chamado BALLI (Beliefs About Language Learning 

Inventory), cuja finalidade era mapear as crenças de alunos e professores de línguas de uma forma 

sistemática. 

O interesse pelo estudo de crenças na Linguística Aplicada surgiu a partir de mudanças na visão 

sobre o ensino de línguas da época.  A atenção passou a ser focada no processo de aprendizagem, e não 

no produto (BARCELOS 2004). Assim, o aprendiz de línguas passou a ocupar um importante papel 

como indivíduo, assim como fatores cognitivos, comportamentais, afetivos, sociais e políticos também 

começaram a receber atenção especial nas pesquisas sobre ensino e aprendizagem de línguas. Desse 

modo, conforme o processo de ensino e aprendizagem começou a ter como foco o aprendiz, os 

pesquisadores passaram a se interessar pelo estudo de todos os fatores que a ele estão relacionados 

(LARSEN FREEMAN 1998). 

 

 Desde a década de 1990 até o momento presente, as pesquisas relacionadas a crenças no Brasil 

têm aumentado significativamente. Em um levantamento realizado por Silva (2011), podemos observar 

que a relevância da pesquisa de crenças tem aumentado com o passar do tempo. Silva (2011) relata 
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que, na área de Linguística Aplicada, existem pesquisas de autores como Barcelos (2007; 2006; 2004; 

2001; 1999, Silva (2007), Gil e Carazzai (2007), Rocha, Costa e Silva (2006), Kudiess (2005), Freitas, 

Belicanta e Corrêa (2002), Nicolaides e Fernandes (2002), Telles (1998), Leffa (1991), Alvarez (2007) 

e Vieira-Abrahão (2006; 2004). Essas e outras pesquisas podem ser encaixadas nos três diferentes 

momentos que foram descritos por Barcelos (2004), a qual divide cronologicamente as pesquisas de 

crenças realizadas no Brasil da seguinte maneira: de 1990 a 1995 (período inicial); de 1996 a 2001 

(período de desenvolvimento e consolidação); e de 2002 até 2007 (período de expansão). 

No primeiro momento da divisão cronológica de Barcelos (2004), as crenças começaram a ser 

investigadas através de questionários fechados, do tipo Likert-scale, em sua maioria. Nesse período 

podemos notar os seguintes aspectos que caracterizavam a investigação de crenças: afirmações 

abstratas sobre crenças e caracterização do aprendiz como inadequado para aprender, cujas crenças 

eram descritas, na maioria das vezes, como “errôneas”. Eram realizadas predições, ou explicações de 

causa e efeito, ignorando-se o contexto: 

 

Nesse primeiro momento, temos o aluno de um lado e suas crenças do outro, pois é isso que 

esse tipo de investigação faz – distancia o aprendiz (ideal) do aluno (real) porque investiga suas 

crenças de maneira abstrata. O foco passa a ser o que os alunos precisam saber, ao invés de o 

que eles sabem. (BARCELOS, 2004, p. 134-135).   

 

No segundo momento, por sua vez, a pesquisa sobre crenças se aproximou mais do ensino 

autônomo e do treinamento dos aprendizes. Fica muito mais clara a aproximação da pesquisa de 

crenças com a pesquisa sobre estratégias de aprendizagem. Há uma preocupação em classificar essas 

crenças, em encaixar as crenças dentro de um modelo definido a priori sobre o tipo de conhecimento a 

que as crenças dos alunos se referem. As crenças não são tomadas como obstáculos, mas como as 

maneiras únicas que os alunos têm de mostrar que são seres que pensam e que interagem com seu 

ambiente (BARCELOS 2004). Aqui, as crenças são concebidas como um conhecimento metacognitivo, 

que Barcelos define como “estável, declarável, abstrato, falível e situado dentro da mente dos 

aprendizes” (BARCELOS, 2004, p. 135). 

 Já o terceiro momento caracteriza-se por um maior número de instrumentos e percepções 

diferentes sobre como fazer pesquisa a respeito de crenças. Começa a ser investigado o contexto. 
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Pesquisas pertencentes a esse período incorporam fatores como contexto, identidade, discurso, 

metáforas e diferentes teorias sócio-histórico-culturais (BARCELOS 2004). Nesse momento, conforme 

Vieira-Abrahão (2012, “A aprendizagem do professor e as atividades de ensino são compreendidas 

como originárias das participações dos docentes nas práticas sociais”. Nesse sentido, Prochnow (2015) 

observa que os fundamentos das pesquisas de crenças encontram suporte, dentre outros estudiosos, em 

Vygotsky, tendo em vista que as mesmas são compreendidas como parte das experiências sociais dos 

indivíduos.  

Estudos recentes mostram como a investigação e as análises referentes às crenças continuam 

sendo relevantes na área de Linguística Aplicada. Nesse momento, as pesquisas relacionadas às crenças 

consideram fatores diversos para sua investigação. Os autores se concentram não apenas nas crenças de 

alunos sobre ensino e aprendizagem de línguas, mas também nos contextos nos quais os participantes 

se encontram inseridos, levando em conta ainda as opiniões de professores, os métodos utilizados na 

avaliação, os fatores culturais, dentre outros. Assim, por exemplo, os trabalhos de Frisine (2011, 

Rodrigues (2011), Barcelos (2011 e 2013), Perine (2012), Salomão (2012), Vieira-Abrahão (2012; 

2014), Zolin-Vesz (2013a; 2013b), Vernick de Andrade (2013), Gonçalves (2013), Ávila (2013; 2018), 

Veloso e Consolo (2013), Fracalossi (2014), Lima e Basso (2014), Torres (2014), Ramos (2015), 

Padilha (2015; 2018), Vieira (2016) e Santos (2018), dentre outros, integram o terceiro momento e 

demonstram a importância do estudo das crenças no que se refere ao ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras.  

 

2.3.2 Conceitos e nomenclaturas no estudo de crenças 

 

Embora o conceito de crenças tenha despertado interesse de inúmeros pesquisadores tanto no 

Brasil como no exterior, na área de Linguística Aplicada, ainda não existe um consenso em relação à 

definição do termo. De acordo com Barcelos (2004), há uma variedade ampla de conceitos para definir 

crenças, o que demonstra que as crenças sobre ensino de línguas consideram concepções a respeito do 

que é linguagem e aprendizagem de línguas e do que significa ensinar e aprender.  
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Na Linguística Aplicada, são encontrados termos que fazem referência às crenças, como 

“representações dos aprendizes” (HOLEC, 1987), “Filosofia de aprendizagem de línguas” 

(ABRAHAM; VANN, 1987), “conhecimento metacognitivo” (WENDEN, 1986) “crenças” 

(WENDEN, 1986), “crenças culturais” (GARDNER, 1988), “representações dos aprendizes” (RILEY, 

1989; 1994), “cultura de aprender línguas” (ALMEIDA FILHO, 1998; BARCELOS, 1995), dentre 

outros, para se referir às crenças sobre aprendizagem de línguas (BARCELOS, 2004). 

A esse propósito, Silva (2010) elaborou uma minuciosa pesquisa na qual mostra alguns dos 

vários conceitos e termos usados em pesquisas brasileiras, até 2010, para definir as crenças no ensino e 

aprendizagem de línguas (CEAL). Na sua pesquisa, Silva (2010) destaca autores como Almeida Filho 

(1995, Felix (1998), Mastrella (2002), Perina (2003) e Barcelos (2001; 2002; 2004; 2006). Todos os 

autores mencionados destacam, de modo geral, a natureza social e individual das crenças, que emergem 

das experiências dos indivíduos e da interação que eles têm com o contexto. Nesse sentido, a pesquisa 

sobre crenças pode ser relacionada à abordagem sociocultural proposta por Vigostki, pois é na 

interação social que as crenças são incorporadas, através de um processo de internalização. Logo, as 

crenças funcionam como “ferramentas” que ajudam os indivíduos a interpretar as suas experiências 

(PROCHNOW, 2015)  

Com o passar do tempo, o conceito de crenças tem evoluído, o que pode ser observado em 

trabalhos como os de Pajares (1992, Kalaja (1995), Barcelos (2000; 2001; 2004; 2006; 2007); Silva 

(2010) e Barcelos e Kalaja (2011). As definições de crenças apresentadas nesses trabalhos apresentam 

características que as particularizam identificam, porém uma no exclui a outra, mas se complementam 

entre si. 

Na definição apresentada por Pajares (1992), crenças dizem respeito a qualquer suposição 

consciente ou inconsciente, inferida a partir do que uma pessoa diz ou faz e que pode iniciar-se pela 

expressão “Eu acredito que...”. Para o autor, crenças podem ser ligadas ao conhecimento. Nessa 

concepção, não se distinguem crenças de conhecimento por entender que mesmo os elementos 

cognitivos precisam ter uma parcela de afetividade e avaliação.  

Em Kalaja (1995), as crenças são concebidas como o que os aprendizes de línguas pensam 

sobre vários aspectos da aquisição de segunda língua. Esse conceito esclarece que as crenças 

correspondem ao que os aprendizes têm a dizer sobre os aspectos pertinentes à própria aprendizagem. 
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Na perspectiva de Barcelos (2001), as crenças são opiniões e ideias de alunos e professores 

sobre o processo de ensino e aprendizagem, originadas a partir de experiências individuais e do 

contexto sócio-histórico em que os indivíduos se encontram. Para a autora, “as crenças são pessoais, 

contextuais, episódicas e têm origem nas experiências, na cultura e no folclore. As crenças também 

podem ser internamente inconsistentes e contraditórias” (BARCELOS, 2001, p. 73). 

Na definição de crenças formulada por Barcelos (2004), afirma-se que as crenças devem ser 

concebidas não só como conceito cognitivo, mas também social, porque, segundo a autora, nascem das 

nossas experiências e problemas, de nossa interação com o contexto e da nossa capacidade de refletir e 

pensar sobre o que nos cerca. Podemos observar que esse conceito ressalta não só a importância dos 

aspectos cognitivos, mas também as interações sociais do sujeito, sendo estas consideradas 

fundamentais para a compreensão das crenças.  

Em 2006, Barcelos complementa a definição, acrescentando que, apesar das crenças serem 

resultantes das experiências sociais do indivíduo, podem também se caracterizar como individuais, 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. A definição é complementada da seguinte forma:  

 

Crenças são uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras de ver e 

perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências resultantes 

de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são 

sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais (BARCELOS, 

2006, p. 18). 

 

  

 Assim, a partir dessa definição, entendemos que as crenças surgem das experiências dos 

sujeitos, das interações com o contexto, construindo-se primeiro como sociais, para depois atingirem o 

âmbito individual.  

 O conceito apresentado por Barcelos e Kalaja (2011) coloca as crenças como produtos sociais, 

históricos e também políticos, que estão relacionadas com os contextos micro e macropolíticos, já que 

são produtos sociais, históricos e políticos conectados aos contextos sociopolíticos mais abrangentes.  

 A compreensão recente de crenças, conforme Barcelos e Kalaja (2011), as caracteriza como: 
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Quadro 1 – Caracterização das crenças –  versão com dados de Barcelos (2011; 2013) 

Flutuantes Crenças flutuam e têm uma trajetória complexa sobre diferentes aspectos, em 

diferentes períodos. 

Complexas e 

dialéticas 

São sistemas dinâmicos complexos, ao mesmo tempo estáveis e dinâmicos, 

paradoxais, inter-relacionados, multidimensionais. 

Transformacionais e 

transformativas 

“não é impor crenças aos alunos e professores numa perspectiva ética, nem 

compreender crenças de alunos e professores através de sua própria reflexão 

(êmica), mas é promover uma abordagem transformativa das crenças que 

permita que os participantes possam se tornar agentes de sua própria mudança: 

uma perspectiva épica” (NEGUERUELA, 2011). 

Relacionadas aos 

micro e macro 

contextos e discursos 

políticos 

As crenças são produtos sociais, históricos e também políticos que estão 

relacionadas com os contextos micro e macropolíticos. 

Relacionadas a 

emoções e 

autoconceito 

As crenças são mediadas pelas dimensões afetivas. 

Orientadas por 

outros 

Pares significativos influenciam e afetam nossas decisões de incorporar novas 

crenças e reforçar ou abandonar velhas crenças; 

Influenciadas por 

reflexão e 

propiciamento 

“O propiciamento é relacional e reflete a maneira de como os indivíduos 

relacionam o ambiente com eles mesmos, ou, mais especificamente, com suas 

expectativas ou necessidades” (PENG, 2011). 

 Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Barcelos (2011; 2013).  

Ao observarmos o quadro 1, vemos como o estudo de crenças tem relação com diversas áreas 

do conhecimento e como elas estão intimamente ligadas às interações sociais e contextuais dos 

indivíduos. É interessante ressaltar também que as nossas crenças são influenciadas por outros 

indivíduos que se desenvolvem no mesmo contexto que nós, assim como, ao mesmo tempo, podemos 

influenciar com as nossas crenças e formas de pensamento outras pessoas. Tudo isso através da 

interação social, o que mostra, mais uma vez, a relação que tem o estudo de crenças com a teoria 

sociocultural proposta por Vygotsky (1998). Vale salientar também a relação que o quadro permite 

estabelecer entre crenças e emoções, já que as emoções não eram consideradas até o momento como 

partes importantes do estudo de crenças.  

Mais recentemente, encontramos estudos que relacionam o estudo de crenças à compreensão de 

emoções e identidades, como, por exemplo, o de Barcelos (2013). Nesse trabalho, Barcelos (2013) traz 

à tona a importância de se estudar, juntamente com as crenças, as emoções e as identidades dos sujeitos 

no processo de ensino e aprendizagem de línguas.  
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Considerando a linguagem como uma importante ferramenta na construção de identidades 

(BARCELOS 2013), para construir o conceito de identidades, a autora se baseia em pesquisadores de 

diversas áreas, como Duff (1997, Uchida (1997, Kramsch (1993, Norton (1997) e Peirce (1995). 

Assim, a pesquisadora defende que é através da linguagem que os indivíduos constroem e negociam as 

suas identidades e as suas crenças. É através da linguagem, também, que os professores e os alunos 

coconstroem suas identidades e suas culturas na sala de aula. E, quando constroem as identidades, 

também estão construindo suas crenças e suas emoções.  

A autora salienta que, no estudo de crenças, raramente são incluídos elementos afetivos ou 

relacionados ao componente emocional que podem ter efeito ou influenciar professores e aprendizes de 

línguas. Na maioria das vezes, na Linguística Aplicada, são discutidos de forma separada aspectos 

como motivação, introversão, extroversão ou estilos, sem se levar em consideração que crenças e 

emoções se influenciam interativamente. Nesse sentido, Barcelos (2013) afirma que a pesquisa sobre 

emoções na Linguística Aplicada, tanto no exterior quanto no Brasil, encontra-se ainda nos primeiros 

estágios, havendo, dessa maneira, poucas pesquisas que relacionam crenças e emoções com 

identidades. 

 Concordamos com a pesquisadora quando fala sobre a necessidade de incluir, no estudo de 

crenças, as variáveis emocionais e identitárias dos indivíduos, pois, 

Ao mudar as nossas crenças e emoções, estamos criando eus possíveis e possíveis espaços 

para a construção de identidades diferentes dentro do que é plausível ou permitido construir, 

dadas as estruturas de poder da sociedade em geral. (BARCELOS, 2013, p. 177). 

   

 Desse modo, observamos que crenças, identidades e emoções se moldam a partir de nossas 

interações nos diferentes contextos pelos quais circulamos. Portanto, falar acerca dessas questões nas 

pesquisas sobre sala de aula pode ajudar no seu reconhecimento e auxiliar alunos e professores a 

construir mais oportunidades de aprendizagem (BARCELOS, 2013). 

2.3.3 Mudança de crenças 

Para definir o conceito de mudança no âmbito da pesquisa de crenças, Barcelos (2007) parte das 

perspectivas de autores como Schön (1971), Fullan (1991), Freeman (1989), Woods (1996), Almeida 

Filho (1993) e Simão, Caetano e Flores (2005). Para Schön (1971) mudar significa passar por zonas de 

incertezas. Conforme Fullan (1991), o conceito de mudança está relacionado a uma “experiência 
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pessoal e coletiva caracterizada por ambivalência e incerteza” (FULLAN, 1991, p. 32). Nas duas 

definições, é enfatizada a ideia de que mudança implica dúvida, incerteza, ambiguidade, pois se deixa 

algo conhecido para embarcar no desconhecido (BARCELOS, 2007). A autora ressalta ainda que o 

momento no qual a mudança é gerada seria um momento de caos, já que as mais profundas convicções 

começam a ser questionadas e o que era conhecido passa a se tornar desconhecido (BARCELOS, 

2007).  

É importante mencionar que, para alguns autores, a mudança não necessariamente estaria 

relacionada à modificação de comportamento. Freeman (1989) acredita que a mudança não 

necessariamente quer dizer realizar algo de maneira diferente, mas pode ser uma mudança de 

consciência. Fullan (1991), por sua vez, sublinha a ideia de que a mudança é uma transformação 

pessoal da realidade subjetiva. Quando se pensa em ensino, Woods (1996) destaca que a mudança pode 

não se referir a maneiras diferentes de ensinar, mas à forma de pensar sobre o ensino.  

Também é de suma importância atentar para o contexto, pois, para Almeida Filho (1993), toda 

mudança implica observar os contextos em que se encontram professores, alunos e crenças. Nesse 

sentido, o autor afirma que mudanças só aconteceram nas rupturas com as concepções mantidas em 

relação à linguagem, a aprender e ensinar a língua-alvo ALMEIDA FILHO, 1993).  

Assim, uma mudança verdadeira implica alteração na concepção e no comportamento 

(FULLAN, 1991. Para que essa alteração aconteça, de acordo com Barcelos (2007), a mudança deve 

dar-se em três dimensões: nos materiais, nas abordagens de ensino e nas crenças. Finalmente, 

gostaríamos de salientar que a mudança é, de um lado, um processo lento que demanda tempo e, de 

outro, o resultado de novos processos de aprendizagem, como novas formas de pensar e entender a 

prática (SIMÃO et. Al, 2005). 

Para Barcelos (2007), quando se fala em mudança, um dos aspectos mais complexos é a 

natureza das crenças e a relação entre crenças e ações. Por isso, na seguinte subseção, abordamos a 

natureza das crenças e a relação existente entre crenças e ações. 

2.3.4 A natureza das crenças 

  No início dos estudos relacionados às crenças sobre ensino e aprendizagem de LE, os 

pesquisadores acreditavam que as crenças “eram estruturas mentais, estáveis e fixas, localizadas dentro 
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da mente das pessoas e distintas do conhecimento” (BARCELOS, 2010, p. 18). A classificação das 

crenças era realizada apenas a partir da distinção entre crenças certas e crenças erradas. Na atualidade, 

os estudos acerca das crenças consideram a natureza destas e os contextos em que são geradas.  

 Em 2010, Barcelos, com base na sua experiência, elaborou uma proposta para a classificação 

das crenças quanto à sua natureza. Assim, para a autora, as crenças podem ser: dinâmicas; emergentes; 

socialmente construídas e situadas contextualmente; mediadas; paradoxais e contraditórias; 

relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa; e não totalmente distintas do conhecimento. 

O quadro 2 a seguir contém uma explicação para cada uma delas:  

 

Quadro 2– A natureza das crenças I 

                                                                                                                                            (continua) 

Dinâmicas 

As crenças são dinâmicas e têm como característica o fato de 

poderem se modificar com o tempo, seja no decurso de uma 

história de vida, seja dentro de uma mesma situação. Elas são 

baseadas em vivências e experiências, considerando tudo o que o 

sujeito leu e ouviu, em suas interações com o outro em suas trocas 

dialógicas. 

Emergentes, 

socialmente 

construídas e situadas 

contextualmente 

As crenças, por terem caráter dinâmico, não estão prontas e fixas, 

mas apresentam a possibilidade de atualização, o que ocorre à 

medida queas pessoas interagem e modificam suas experiências e 

também pelo quanto são transformadas por elas. Nesse caso, elas 

podem nascer a partir da interação e da 

relação com grupos sociais. Por serem inconsistentes e variáveis, 

precisam estar contextualizadas para serem entendidas. 

Experienciais 

A experiência é aqui entendida no sentido deweyano, sendo 

considerada como o resultado das interações entre os indivíduos e 

o ambiente, entre aprendizes e aprendizes e entre aprendizes e 

professores. Ademais, as crenças são construídas e reconstruídas a 

partir das experiências. 

Mediadas 

Do ponto de vista de Alanen (2003), as crenças são vistas como 

instrumentos ou ferramentas das quais as pessoas podem ou não 

dispor em determinadas situações. Sob a perspectiva de Dufva 

(2003), elas podem servir como mediadoras para guiar a 

aprendizagem e solucionar eventuais problemas no decorrer do 

processo. 

 

 

 

 

 



58 
 

Quadro 2– A natureza das crenças I 

 
 (conclusão) 

Paradoxais e 

contraditórias 

Crenças se comportam de maneira paradoxal, pois, por um lado, 

elas têm como caráter indiscutível a natureza social, resultado das 

interações entre os indivíduos; por outro lado, caracterizam-se por 

serem individuais, já que emergem das vivências e experiências 

individuais e singulares, que vão sendo construídas pelas pessoas 

no decorrer de um período. Elas podem ser vistas como 

instrumentos de poder ou ainda como obstáculos para o processo 

de ensino e aprendizagem de línguas. 

Relacionadas à ação de 

uma maneira indireta e 

complexa 

Muito importante para o estudo de crenças é a observação da 

relação entre crenças e ação, pois as crenças exercem grande 

influência nas ações. No entanto, ações também podem influenciar 

crenças. Nesse sentido, Barcelos (2010, p.25) cita os estudos de 

Richardson (1996), que fazem alusão a três maneiras de 

entendimento da relação entre crenças e ações. A primeira é uma 

relação de “causa e efeito”, em que o pesquisador constatou que as 

crenças exercem ingerência no comportamento e nas ações do ser 

humano. A segunda é uma relação interativa, em que tanto as 

crenças influenciam as ações dos professores e/ou alunos quanto 

suas experiências e reflexões advindas dessas experiências afetam 

significativamente suas ações. A terceira, sob a perspectiva 

hermenêutica, ocupa-se de entender a complexa relação entre as 

crenças do professor e o seu agir docente. 

Não tão facilmente 

distintas do 

conhecimento 

De acordo com Woods (2003), as crenças não são facilmente 

separadas do conhecimento, da motivação e das estratégias de 

aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Barcelos (2010). 

 

 Diante das informações expostas no quadro 2, observamos que as crenças percorrem os mais 

diversos cenários contextuais e dependem das experiências que os sujeitos vivenciam ao longo da sua 

vida. Nesse prisma, Barcelos e Kalaja (2011) realizaram um novo agrupamento relacionado à natureza 

das crenças. Nessa relação, as autoras reforçam que as crenças são: flutuantes; complexas e dependem 

do contexto; são dinâmicas e contraditórias. O quadro 3 traz uma definição detalhada para cada 

agrupamento de crenças.  
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Quadro 3.- A natureza das crenças II  

(continua) 

 

1.- Flutuantes: 

A mesma pessoa pode carrega diferentes crenças 

sobre os mesmos aspectos à ASL (aquisição de 

segunda língua) em diferentes momentos ou durante 

pequenos períodos de sua vida. A Flutuação é 

influenciada por pessoas significativas para aquele 

que carrega a crença, contextos macropolíticos, 

emoções e autoconceitos. As crenças são conhecidas 

por terem uma trajetória complexa permeada por 

mudanças, sendo então emergentes (PENG, 2011). 

2.- Complexas e dialéticas: 

Conforme Mercer (2011), as crenças constituem um 

sistema dinâmico e complexo, e não determinado por 

uma simples relação de causa e efeito ou pela 

dicotomia estabilidade/mudança. Algumas das 

crenças mais comuns podem ser “menos 

influenciadas pelo contexto” (MERCER, 2011, p. 

343). Negueruela-Azarola (2011) comenta que as 

crenças são estáveis e mutantes. Uma visão 

complexa das crenças nos traz o conhecimento de 

seu caráter paradoxal, caracterizando-as como: a) 

dinâmica e estável; b) social, mas relevante para o 

pessoal; c) pontual, mas também pode ser entendido 

como global; d) dialética, pois“transcendem a 

dicotomia entre o cognitivo e o social, ideias e 

atitudes”, e orientada, pois “promove a significação 

das atividades, mas não determina o resultado em um 

modelo casual”; e) transformativo; f) inter-

relacionado, intrínseco, não linear, multidimensional 

e multifacetado (MERCER, 2011). Kramsch (2003) 

opina que uma visão contextualizada das crenças 

deveria considerar “variabilidade, contingência e 

inconsistência”.  

3.- Discursos e contextos macro e micropolíticos: 

Para Gao (2010), as crenças são produtos políticos e 

históricos, conectados aos contextos sociopolíticos 

locais (DE COSTA, 2011; PAN; BLOCK, 2011; 

NEGUERUELA-AZAROLA, 2011). As crenças 

podem até mesmo ser referenciadas por outros 

termos, como ideologias da linguagem. Por isso, De 

Costa (2011, p. 352) as entende como “(1) ideias 

sobre a origem da linguagem; (2) os valores 

linguísticos; e (3) a forma como específicos códigos 

linguísticos estão conectados às identidades e 

posicionamentos”. Ideologias linguísticas estão 

intimamente ligadas às identidades dos 

professores/alunos e da fala do grupo (DE COSTA, 

2011). 
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Quadro 3.- A natureza das crenças II 

(conclusão) 

4.- Intrinsicamente ligadas aos outros construtos 

efetivos como emoções e autoconceitos: 

As crenças são intrinsecamente relacionadas às 

emoções. Emoções tais como medo, vergonha ou 

autoestima podem estar relacionadas às crenças que 

o aprendiz tem sobre si mesmo e podem influenciar 

as suas atitudes (ARAGÃO, 2011). O autoconceito 

como um subconjunto de autocrenças pode ter uma 

grande influência sobre como os aprendizes abordam 

a tarefa de se aprender inglês. As crenças dos 

aprendizes são mediadas pelas dimensões afetivas 

(emoções e autoconceitos) (MERCER, 2011). 

5.- Orientada pelos outros: 

As crenças são influenciadas por pessoas 

significantes que podem afetar a decisão de uma 

pessoa em incorporar novas crenças ou reforçar 

antigas (NAVARRO; THORNTON, 2011). 

6.- Influenciada por reflexões e propiciamentos: 

As crenças podem mudar ou serem redefinidas da 

mesma forma que os indivíduos têm a chance de 

refletir sobre eles; elas são estimuladas pelos 

propiciamentos e mediadas por emoções, bem como 

os contextos sócio-históricos (NEGUERUELA-

AZAROLA, 2011; WOODS; ALKIR, 2011; BORG, 

2011, MERCER, 2011; DE COSTA, 2011). 

7.- Relacionadas ao conhecimento em formas 

ramificadas: 

Conhecimento do professor (ou compreensão) é 

dinâmico, situado e contextualizado. É um processo 

(WOODS; AKIR, 2011). Os professores entendem 

conhecimento por meio da interpretação e da 

reflexão acerca de suas atitudes. O conhecimento 

prático que os professores detêm pode tornar-se 

articulado e teorizado através da reflexão sobre a 

prática. Conforme Woods e Akir (2011), “novos 

entendimentos surgem primeiramente quando vão 

além dos termos e desenvolvem conceitos pessoais 

por meio de experiências, e então são (re) teorizadas 

por articulação verbal, e compartilhamento deles por 

expressões retóricas”. 

8.- Relacionado às atitudes em modos complexos: 

Como apresentado acima e discutido na literatura 

(BORG, 2006; KALAJA; BARCELOS, 2003; 

WOORDS,), a relação entre crenças e atitudes não é 

casual. Além de ser dinâmico, ele é intrinsecamente 

mediado por propicidades, das próprias 

interpretações das atitudes, das emoções e dos 

autoconceitos, sendo ainda influenciado por 

contextos sócio-históricos.  

Fonte: Barcelos e Kalaja, 2011, p. 285-286- Adaptado de Braga (2013). 

 

 



61 
 

 O levantamento realizado por Barcelos e Kalaja (2011) vai ao encontro da proposta de Barcelos 

(2010), na qual a autora afirma que, assim como as crenças exercem grande influência nas atitudes, as 

atitudes também podem influenciar as crenças. Desse modo, percebemos a importância que têm 

diversos aspectos no estudo e na compreensão das crenças. É necessário verificar os diversos contextos 

onde as crenças surgem, bem como a natureza social, histórica e política da linguagem. Conforme 

Barcelos e Kalaja (2011), em contextos de ensino como a sala de aula, alunos e professores ocupam 

posições diferentes, o que influencia de formas distintas as crenças de cada um. Quando eles assumem 

posições distintas, podem mudar de atitudes e agir de outras formas através de muita reflexão. 

 Um aspecto relevante apresentado na proposta de Barcelos e Kalaja (2011) é o fator emocional. 

A percepção da afetividade, de acordo com as autoras, faz parte do estudo de crenças, uma vez que 

cada indivíduo tem experiências variadas, sentimentos e emoções que podem interferir no ensino e 

aprendizagem de LE. 

 Para dar continuidade ao referencial sobre crenças, discutimos na sequência a relação entre 

crenças e ações.  

2.3.5 Aspectos da relação entre crenças e ação 

A relação entre crenças e ações resulta de suma importância para a pesquisa sobre crenças tanto 

de alunos quanto de professores. Conforme Barcelos (2006), as crenças exercem grande influência nas 

ações, assim como as ações influenciam igualmente as crenças.  

Em Barcelos (2007), são discutidos três modos de se compreender e perceber a relação entre 

crenças e ações. O primeiro é uma relação de causa-efeito, em outras palavras, as crenças influenciam 

as ações. Nesse caso, para que as ações mudem, é necessário mudar as crenças primeiro. No entanto, 

alguns autores discordam de tal afirmação, já que, de acordo com Guskey (1986), a mudança das ações 

pode preceder à mudança das crenças.  

O segundo modo, por seu turno, refere-se à relação interativa entre crenças e ações. Aqui, 

acontece uma mudança recíproca, na qual as mudanças das crenças acarretam mudanças nas ações, do 

mesmo modo que mudanças nas ações produzem mudança ou formação de novas crenças. 

 Já o terceiro modo tem a ver com uma relação hermenêutica, em que as crenças dos professores 

e suas ações são uma complexa conexão entre contexto, pensamento e ações. Assim, segundo Barcelos 
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(2007), é possível dizer que as crenças e as ações dos professores podem ser divergentes devido a 

fatores contextuais principalmente.  

Em algumas ocasiões, existe incompatibilidade de crenças em função do contexto, o que não é 

sempre negativo, apenas comprova o quanto as crenças são interativas e como podem ser influenciadas 

pelo contexto (VIERA, 2016). Barcelos (2010), baseada nos estudos de autores como Woods (1996; 

2003), Johnson (1994), Basturkmen, Lowen & Ellis (2004) e Borg (2005), propõe uma síntese dos 

principais enfoques do tema.  No quadro 4 abaixo, apresentamos tal síntese: 

Quadro 4 .- Síntese da relação entre crenças e ações conforme Barcelos (2010) 

 

Autore(s) 

 

 

 

Conceito usados 

 

Explicação 

 

Woods (1996) 

 

Hot spots 

“Áreas de tensão entre o que as 

pessoas dizem e o que fazem” (p. 

39). 

 

 

 

Woods (2003) 

Crenças abstratas 

 

Crenças em ação 

“Um conjunto de asserções sobre ‘a 

maneira que as coisas são’ e ‘a 

maneira que as coisas deveriam ser’ 

as quais dizemos que acreditamos e 

das quais somos, portanto 

conscientes” (p. 207), guiam nossas 

ações de maneira inconsciente. 

 

Argyris e Schon (1974), citado em 

Basturkmen, Lowen e Ellis (2004) 

 

Espoused theories 

Teorias em uso 

Crenças que comunicamos aos 

outros e das quais temos 

conhecimento. Crenças implícitas 

em nosso comportamento. 

 

 

Eraut (1994) e Ellis (1997), citados 

por Basturkmen, Lowen e Ellis 

(2004) 

 

Conhecimento técnico 

 

 

Conhecimento prático 

“Conjunto de ideias explícitas que 

derivam de uma profissão e que são 

frutos de reflexão profunda e 

investigação empírica” (p. 246) 

Conhecimento advindo da 

experiência de ensinar e aprender 

línguas Borg (2003). 

 

 

Borg (2005) 

 

 

Mudança comportamental e 

mudança cognitiva 

“A mudança de comportamento não 

implica em mudança cognitiva e 

essa não garante mudanças no 

comportamento também” (p. 91). 

 

 

 

Johnson (1994) 

 

Crenças fortes, crenças projetadas 

ou recém-emergentes e a prática 

“Os professores podem se ver 

ensinando de uma maneira que é 

inconsistente com suas crenças 

projetadas ou recém-emergentes 

sobre eles mesmos como professores 

e sobre seu ensino” (p. 38). 

Fonte: Barcelos (2010, p. 31) 
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Observamos, de um lado, que a relação entre crenças e ações é complexa e, de outro, que nem 

sempre aquilo que acreditamos acompanha nossas ações. Muitas vezes, as ações de professores não 

condizem necessariamente com as suas crenças. Isso se deve a diversos fatores contextuais e pessoais, 

ambos os tipos igualmente importantes. Nesse sentido, a compreensão da relação crença-ação é 

essencial para poder entender como acontece a mudança de crenças. É necessário que, na investigação 

a respeito da mudança de crenças, seja incluída a análise do contexto de professores e alunos, a fim de 

ser possível perceber os movimentos ou a mobilização de crenças (BARCELOS, 2007). 

Em outros termos, num estudo de crenças, faz-se necessário incluir e analisar o contexto no qual 

alunos e professores estão inseridos para melhor compreender as mudanças de ações e de crenças. 

Assim sendo, na seguinte subseção, discutimos a importância de considerar os fatores contextuais nos 

estudos de crenças.  

 

2.3.6 Fatores contextuais 

 As nossas crenças são parte das nossas experiências e estão inter-relacionadas com o meio em 

que vivemos, ou seja, o contexto no qual os indivíduos convivem afeta diretamente as crenças 

(BARCELOS 2004) . Não é possível, por exemplo, analisar as ações de um professor sem levar em 

consideração os fatores contextuais que influenciam a sua prática docente.  

 A sala de aula como contexto de atuação do profissional docente é um espaço complexo, onde 

diversos fatores interagem. Barcelos (2003) considera que os fatores contextuais presentes nesse campo 

podem estar relacionados com as práticas pedagógicas de modo duplo: por um lado, o contexto pode 

influenciar a prática docente e, por outro lado, a prática docente pode modificar o contexto. Nessa 

direção, Vieira (2016) ressalta a importância de levar em conta determinados fatores que impedem o 

profissional de agir de acordo com as suas crenças, como, por exemplo, exigências do colégio, dos pais 

e dos alunos, da sociedade de forma geral, condições limitadas no trabalho, dentre outros.  

 Diversos fatores que podem influenciar ou interferir na prática docente estão reunidos no 

quadro 5 a seguir, adaptado de Barcelos (2010: 
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Quadro 5  - Fatores contextuais que podem interferir nas crenças 

Autor Fatores contextuais 

Fang 

(1996) 

Maneira dos professores perceberem a sala. 

Influência dos últimos métodos ou de programa de educação. 

Tipos de instrumentos usados por pesquisadores que forçam os professores a escolher 

entre duas alternativas que na verdade não existem no sistema de crenças dos 

professores. 

Respeito entre aluno professor. 

Rotina da sala. 

Maneira de aprender dos alunos. 

Material didático. 

Graden 

(1996) 
Necessidades motivacionais de seus alunos. 

Johnson 

(1994) 

Fluxo da instrução e da manutenção da autoridade em sala de 

aula. 

Borg 

(1998) 

Crenças dos professores sobre as experiências de seus 

alunos. 

Borg 

(2003) 

Exigências de pais professores e sociedade. 

Arranjo da sala de aula. 

Políticas públicas escolares. 

Colegas. 

Testes. 

Disponibilidade de recursos. 

Condições difíceis de trabalho (excesso de carga horária, pouco tempo para preparação). 

Richards e 

Pennington 

(1998) 

Salas cheias. 

Alunos desmotivados. 

Programa fixo. 

Pressão para se conformar com professores mais experientes. 

Proficiência limitada dos alunos. 

Resistência dos alunos a novas maneiras de aprender. 

Carga excessiva de trabalho. 

Barcelos 

(2000 e 

2003) 

Crenças dos alunos. 

Crenças dos professores sobre as crenças dos alunos. 

Vieira 

Abrahão 

(2002) 

A interpretação do professor a respeito da abordagem comunicativa. 

Crenças e expectativas dos alunos sobre a aula. 

As expectativas dos professores sobre seus alunos. 

Material didático usado. 

Almeida 

Filho 

(1993) 

Modelo de operação global de línguas: a abordagem ou cultura de aprender do aluno, do 

material didático e de terceiros. 

Fonte: Adaptado de Barcelos (2010, p. 34). 

 

O quadro acima mostra a necessidade de considerar diversos fatores contextuais no campo de 

ensino e aprendizagem de LE. Para melhor entender as crenças e suas possíveis origens, é importante 

considerar fatores como os mencionados por Fang (1996), Graden (1996), Borg (1998; 2003), Richards 

e Pennington (1998), Barcelos (2000; 2003), Vieria-Abrahão (2002) e Almeida Filho (1993). Quando 

se trata de analisar crenças sobre LE, é essencial observar o fatores que podem influenciar o modo de 
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agir tanto de professores quanto de alunos, como, por exemplo, salas cheias, exigências institucionais, 

condições de trabalho, crenças de alunos e professores, expectativas dos alunos sobre a aula, 

expectativas dos professores sobre seus alunos, disponibilidade de recursos, proficiência limitada dos 

alunos, resistência dos alunos a novas maneiras de aprender, dentre outros. Assim sendo, consideramos 

importante a observação atenta tanto do contexto quanto dos fatores contextuais para a realização deste 

trabalho.  

 

A subseção a seguir contém trabalhos de interesse na área que ajudarão a melhor compreender 

os resultados da nossa pesquisa. 

 

2.3.7 Pesquisas relevantes sobre o estudo de crenças em sala de aula  

 

Nesta subseção, apresentamos trabalhos relacionados ao estudo de crenças sobre ensino e 

aprendizagem de línguas em cursos de formação de professores.  Barcelos (2006) observa que, nos 

estudos recentes sobre crenças, há uma tendência em tentar entender qual é a função que elas têm no 

processo de ensino e aprendizagem, seja através da análise do papel que elas exercem no ensino, na 

tomada de decisões dos professores, na identidade ou no modo como elas interferem na relação entre 

professores e alunos. Dessa forma, a autora considera que existe uma relação entre crenças e 

comportamento e que essa relação depende de alguns fatores, como experiências prévias de 

aprendizagem dos alunos, a forma de ensinar dos professores, o nível de proficiência dos alunos, a 

motivação e o contexto.   

Por isso, consideramos que compreender as crenças de alunos e professores de línguas 

estrangeiras é importante para ter conhecimento de como acontece o processo de ensino e 

aprendizagem na sala de aula, se as crenças de professores influenciam as crenças dos alunos e como 

isso reflete na aprendizagem dos alunos.  

Nessa linha de investigação, no Brasil, vêm sendo desenvolvidos trabalhos desde o fim do 

século XX sobre crenças, tanto de professores como de alunos. Percebemos que a maioria dos estudos 

tem como foco o ensino e aprendizagem de inglês LE. Em crescimento, mas em um número menor, 
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encontramos estudos sobre outras línguas, principalmente o espanhol; no entanto, não foram 

encontrados estudos, até o momento da realização desta pesquisa, que relacionem de forma direta o 

estudo de crenças com estudos sobre prática oral no ensino e aprendizagem de LE.  

 Nesse sentido, fizemos uma seleção de trabalhos que estudam as crenças sobre ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras que são pertinentes ao estudo sobre crenças que realizamos na 

presente tese. As pesquisas selecionadas serão apresentadas em forma cronológica.  

O primeiro trabalho que destacamos é o de Silva (2005), que foi desenvolvido no nível de 

ensino superior, em um Curso de Letras de uma universidade do interior de São Paulo. A pesquisa foi 

realizada com uma professora de inglês e os seus seis alunos. Os objetivos do autor foram mapear as 

crenças dos participantes da pesquisa e as suas possíveis origens, bem como verificar se tais crenças 

influenciam a prática pedagógica dos futuros professores. O autor também observou se existe coerência 

entre o dizer e o fazer dos participantes. Silva (2005) ressalta a relevância da pesquisa das crenças, já 

que influenciam a prática de ensino futura do professor. Para o pesquisador, é importante que futuros 

professores conheçam as suas crenças, pois isso pode promover uma mudança em sua prática, além de 

possibilitar ao professor formador do Curso de Letras a ampliação do conhecimento implícito que os 

seus alunos detêm.  

Na sequência cronológica, temos o estudo de Nascimento (2007), que se dedicou a pesquisar as 

crenças sobre o ensino e a aprendizagem de alunos de inglês de uma Universidade Federal. A autora se 

concentrou nas influências positivas ou negativas que as crenças podem exercer no campo da 

aprendizagem autônoma. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, entrevistas e narrativas 

dos próprios alunos. A análise das crenças e de sua relação com a aprendizagem autônoma conduziu à 

constatação de que professores e alunos são capazes de construir um entendimento do processo de 

ensino e aprendizagem e também compreender o papel que desempenham em tal processo.  

Com o tema da motivação de aprender inglês, Oliveira (2008) realizou uma pesquisa com 

graduandos do curso de Letras de uma universidade pública. Participaram do estudo 30 alunos, metade 

iniciantes e metade formandos. Para a coleta do corpus, foram utilizados questionários e entrevistas. Os 

resultados da pesquisa mostraram que a principal motivação dos participantes para aprender inglês está 

relacionada com o mercado de trabalho. De igual maneira, conforme o autor, as experiências anteriores 

foram determinantes na formação de algumas das crenças identificadas. 
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Igualmente contextualizada em uma universidade pública, a pesquisa de Ferreira (2009) é o 

primeiro trabalho da nossa seleção dedicado à pesquisa de crenças na área de ensino e aprendizagem de 

espanhol. A pesquisadora buscou desvendar quais eram as crenças sobre aprender e ensinar espanhol 

que alunos de um curso de formação de professores apresentavam ao iniciar os estudos na Licenciatura 

e se essas crenças se modificaram ao longo dos quatro anos e meio de duração do curso.  O estudo foi 

realizado com base nas informações obtidas através de questionários, entrevistas e relatos 

autobiográficos. Os resultados dessa pesquisa contribuem como subsídios para entender quais os 

fatores que provocam a falta de motivação dos alunos em formação para se dedicar aos estudos da 

língua espanhola, assim como cooperam com as investigações de crenças sobre aprendizagem de 

línguas que não o inglês.  

Santos e Lima (2011) realizaram um estudo focado na formação docente e no processo de 

ensino e aprendizagem de inglês. Os autores salientam a importância das implicações das crenças na 

prática pedagógica e a relevância que tem a formação do profissional que leciona línguas estrangeiras 

para um ensino de qualidade. A investigação corresponde a um estudo de caso realizado com dois 

estudantes do sétimo semestre de um curso de Letras/Inglês de uma Universidade Pública no interior da 

Bahia que já trabalham como professores em instituições públicas. Os resultados da análise revelam 

que os participantes da pesquisa apresentam crenças sobre a aprendizagem e o ensino de língua com 

base nas experiências anteriores como estudantes do idioma, sendo também influenciados pelas 

posturas dos seus professores.  

Já no seguinte ano, Santos et al. (2012) pesquisaram as crenças sobre qual a melhor forma de 

aprendizagem desde o ponto de vista de graduandos em Letras-Língua Estrangeira  e alunos de cursos 

livres de idiomas. A pesquisa foi desenvolvida a partir da aplicação de questionários, tanto aos alunos 

da universidade quanto aos alunos do curso livre, e foram realizadas observações em sala de aula. Os 

resultados do trabalho apontam que os alunos que se encontravam na Licenciatura mudaram as suas 

crenças com base nas experiências adquiridas durante a vida acadêmica e adotaram novos parâmetros. 

As crenças dos alunos do curso livre de línguas mostraram que, para eles, aprender língua estrangeira 

está relacionado com o valor e a importância que dão a língua estudada – tais crenças não se 

modificaram ao longo da pesquisa. 
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Partindo da crença de que aprender espanhol é fácil para o falante de português, Andrade (2012) 

realizou uma pesquisa que contrasta os prós e os contras que tem para o falante de português aprender 

espanhol. No trabalho, a autora sublinha as dificuldades que pode apresentar um aluno tanto nos níveis 

lexical e morfossintático como nos níveis gráfico-ortográfico e fonético-fonológico. Com este trabalho 

Andrade (2012) alerta os professores sobre a importância de compreender as crenças e as dificuldades 

dos alunos para, assim, terem condições de determinar com mais precisão o que, quando e como 

ensinar.   

No mesmo ano, Vieira-Abrahão (2012) publicou um artigo referente à formação do professor de 

línguas sob uma perspectiva sociocultural. De acordo com a autora, com o desenvolvimento de estudos 

sobre cognição e o aumento de pesquisas sobre as experiências prévias de sala de aula em diferentes 

contextos dos alunos e professores (crenças), os programas de formação passam a ver a aprendizagem 

docente como um processo dialógico coconstruído de conhecimentos que é situado e emerge da 

participação em práticas e contextos socioculturais. Assim, o artigo apresenta a perspectiva teórica, 

bem como as contribuições para a pesquisa e o ensino na área de formação de professores de línguas.  

Na área de inglês como LE, o trabalho de Barcelos e Oliveira (2013) procurou compreender 

quais experiências e identidades profissionais são construídas durante um curso de Letras-Inglês. 

Participaram da pesquisa alunos do quarto e do quinto ano do curso. Um dos objetivos da pesquisa era 

conhecer as crenças dos participantes sobre ensino de línguas na escola pública, sobre a melhor 

maneira de se aprender e ensinar a língua e também sobre como seria a aula ideal.  Os resultados do 

estudo mostram que as experiências na aprendizagem e no ensino de inglês dos participantes 

contribuem para a formação da sua futura identidade como professores e as suas motivações para 

ensinar inglês. Finalmente, as crenças dos alunos mostraram que os alunos acreditam que o curso ajuda 

na preparação profissional, mas que a vivência e a prática de lecionar são os fatores mais 

determinantes.  

Realizado também em uma escola pública, o estudo de Zolin-Vesz (2013) buscou compreender 

crenças relacionadas ao ensino e aprendizagem de Espanhol como língua estrangeira no ensino para 

crianças do 6º ao 9º ano.  A pesquisa foi realizada a partir dos relatos da professora de espanhol, da 

diretora e da coordenadora pedagógica da escola em questão. O estudo de Zolin-Vesz revelou duas 

principais crenças: a primeira tem a ver possibilidade de inserção no mercado de trabalho (informal) de 
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quem fala espanhol, enquanto a segunda crença é sobre a língua espanhola supostamente ser a que 

melhor atende às necessidades da escola pública por ser um idioma fácil de ser aprendido. Os 

resultados sugerem que o ensino de espanhol na escola onde foi realizada a pesquisa constrói um 

artificio para a manutenção da estratificação social e do status quo, já que os relatos não mostram 

abertura para uma transformação social.  

Na área de ensino de português como línguas estrangeira Andrade Vernick (2013) realizou uma 

pesquisa sobre crenças de docentes e discentes de português como língua estrangeira em contexto de 

imersão. Nesse trabalho, realizado na cidade de Curitiba, a autora buscou compreender as crenças dos 

alunos em relação ao professor de português LE. Como instrumentos de coleta, foram utilizados 

questionários e observações das aulas. Ao término do trabalho, os resultados mostraram que os alunos 

veem o professor como um facilitador da aprendizagem da língua. Por isso, é importante a reflexão 

crítica com relação às ações praticadas em sala de aula de LE no que se refere à aprendizagem e à 

aquisição da língua. 

Do mesmo modo, Veloso e Consolo (2013) elaboraram um estudo com estudantes concluintes 

de um curso de Licenciatura em Letras (português e italiano) na intenção de investigar as crenças sobre 

compreensão oral na LE. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram questionários, entrevistas, 

observações de aulas, gravações audiovisuais e diários. Os resultados da análise sugerem que parte dos 

alunos concluintes se sente desmotivada e apresenta baixas expectativas no que concerne à 

competência na compreensão oral devido a alguns obstáculos encontrados em sua formação. 

Entretanto, os dados também mostram a importância do insumo visual para a compreensão do texto 

oral, o que pode gerar o alcance de uma proficiência satisfatória na compreensão oral.  

Posteriormente, Gonçalves (2014) realizou um estudo de caso a respeito das crenças dos alunos 

do oitavo período do curso de Letras-Espanhol de uma universidade pública. A pesquisa objetivou 

saber quais crenças detinham os participantes em relação ao processo de ensino e aprendizagem de 

professores em formação. Para a coleta de dados, a pesquisadora utilizou questionários. Os resultados 

mostraram que as crenças dos alunos influenciam consideravelmente a sua formação como futuros 

docentes. A autora relata ainda que os participantes constroem as suas crenças a partir do contexto do 

Curso, da prática docente obrigatória (o estágio), das competências adquiridas durante a formação e das 

ferramentas didáticas que aprendem a utilizar enquanto estão sendo preparados para serem professores. 
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Com esse estudo, é possível notar a importância que tem a compreensão das crenças para o 

entendimento do processo de ensino e aprendizagem de LE em cursos de formação de professores.  

Também na área de espanhol como LE, Fracalossi (2014) elaborou uma pesquisa sobre as 

crenças de alunos da educação básica relacionadas ao ensino e aprendizagem de espanhol em zona de 

fronteira. A investigação  foi realizada com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do 

Ensino Médio. A autora do trabalho buscou compreender as crenças relativas à importância da língua, 

as facilidades, as dificuldades, as preferências de aprendizagem, além das crenças vinculadas à 

fronteira e à cultura do país vizinho (Argentina). Para se obterem os dados, foram realizadas 

entrevistas. Os resultados da análise revelaram que as principais crenças dos alunos em relação ao 

espanhol são: o espanhol é fácil; uma aula de espanhol tem de ter jogos e brincadeiras; viver na 

fronteira é bom para visitar parentes e realizar compras e também para importar e exportar produtos, 

dentre outras. Fracalossi (2014) chegou à conclusão de que não existe, na zona de fronteira, uma 

abordagem de ensino consolidada, que promova uma educação intercultural e que possibilite o respeito 

ao diferente, além de também fomentar o reconhecimento e a valorização de culturas diversas. 

No contexto de formação, Soarez (2015) realizou uma pesquisa com professores de LE com o 

objetivo de identificar as crenças sobre aprender e ensinar espanhol de estudantes ingressantes do curso 

de licenciatura em Letras-Português/Espanhol, bem como averiguar se houve mudanças durante o 

tempo de realização da pesquisa. Para a execução do estudo, a autora utilizou questionários mistos, 

entrevistas e produção autobiográfica. Os resultados da investigação indicam mudanças em relação à 

crença de que espanhol é fácil para quem é falante de português. Foi igualmente constatado que os 

alunos apresentam uma nova visão de língua, mais relacionada aos aspectos culturais, e que os modelos 

de ensino pelos quais são influenciados estão mais relacionados ao contexto acadêmico universitário do 

que às experiências tidas no ensino fundamental e médio. Finalmente, o estudo mostrou que os alunos 

demandam do formador de professores uma constante atuação crítico-reflexiva e a importância da 

formação continuada na área para estarem sempre atualizados.  

Por fim, Santos (2018) elaborou um estudo acerca das crenças sobre ensino e aprendizagem de 

alunos de espanhol de duas escolas públicas de Belo Horizonte. Os instrumentos para a realização da 

coleta de dados foram questionários abertos, narrativas visuais e entrevistas. A autora reflete sobre a 

importância da língua espanhola, problematiza as dificuldades que enfrentam os alunos em relação à 
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oferta desta – o que faz com que a língua continue sendo vista como menos importante – e discute 

ainda a revogação da lei 11.161/2005, que impacta fortemente as crenças que existem sobre a 

importância do ensino e aprendizagem do espanhol. Os resultados da pesquisa de Santos (2018) 

sugerem crenças detectadas em trabalhos anteriores (tais como a suposta facilidade de aprender o 

espanhol por este ser um idioma semelhante ao português), além de evidenciarem a admiração por 

parte dos alunos da cultura hispânica e a relação entre crenças e fatores contextuais (tais como idade, 

classe social e objetivos dos alunos).  

Nesta subseção, apresentamos estudos sobre crenças em Cursos de Formação de professores 

que consideramos pertinentes para a nossa pesquisa. Na sequência, abordamos trabalhos sobre crenças 

realizados em outros países que também auxiliaram no entendimento das crenças localizadas na nossa 

investigação.   
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3 ATIVIDADES PARA PROVOCAR A CONVERSAÇÃO 

Este capítulo dedica-se à apresentação das atividades utilizadas para provocar a conversa no 

projeto Rodas de Conversa. O capítulo organiza-se da seguinte forma: primeiro, procedemos a uma 

explicação geral do tipo de atividades utilizadas e do porquê da sua utilização; em seguida, 

descrevemos cada uma das atividades em particular. 

 

3.1 ATIVIDADES PARA PROVOCAR A CONVERSAÇÃO 

Para provocar a conversa e estimular a interação entre os participantes da Roda de Conversa, 

foram utilizados alguns dos materiais que já tinham sido usados como desencadeadores de interações 

orais em outros encontros de Roda de Conversa, como atividade regular de extensão do Cepesli. 

Os materiais selecionados para o projeto foram previamente analisados quanto a aspectos 

linguísticos e culturais, focando-se principalmente em atividades orais para a sua exploração durante a 

Roda. A seleção levou em consideração as características das atividades comunicativas descritas por 

Almeida Filho e Barbirato (2000), conforme o esquema a seguir: 

Figura 1- Hierarquia das atividades ambientes e ferramentas no ensino de línguas. 

 

 
Fonte: (Almeida-Filho; Barbirato, 2000,  p.28) 
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Consideramos que a Roda de Conversa é um ambiente para viver a comunicação. Por tal 

motivo, buscamos materiais em contextos reais para podermos colocar os participantes em situações 

tão parecidas quanto possível com a realidade que vivenciam fora da sala de aula. Assim sendo, 

utilizamos textos autênticos de diferentes gêneros e suportes, jogos de tabuleiro, vídeos, infográficos. 

Desse modo, foram mobilizados quatro vídeos, nove fotografias, dois infográficos, dois jogos didáticos 

e 40 cartas de perguntas de temas diversos. Cada um desses materiais foi empregado de forma separada 

ou conjunta nos diferentes encontros.  

 

3.1.1 Vídeos 

 

 

O primeiro vídeo é a animação “Vida curvada” (cf. figura 2), do diretor e roteirista chinês Xie 

Chenglin do ano 2010. A animação, sem diálogos, conta a história de um mundo onde todas as pessoas 

estão interessadas unicamente no que acontece na vida virtual através do seu smartphone. Uma história 

impactante, que termina com o fim do mundo. 

Para estimular a conversa, primeiro reproduzimos o vídeo; os participantes observaram em 

silêncio; e, posteriormente, foram comentadas as primeiras impressões, para posteriormente dar lugar a 

perguntas e respostas sobre o vídeo para depois passar a contar experiências de vida relacionadas aos 

acontecimentos observados e finalmente os assuntos de conversa se diversificaram, afastando-se do 

tema central proposto com o vídeo.  

                                        Figura 2- Vida Curvada - Excesso de Smartphone. 

 
 

 
 

 

     Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=abfqFE31N5w 

 

 

https://www.youtube.com/user/reuploadbrasil
https://www.youtube.com/user/reuploadbrasil
https://www.youtube.com/watch?v=abfqFE31N5w
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 A animação “Bridge” (cf. figura 3), do animador malaio Ting Chian Tey conta a história de 

quatro animais que tentam cruzar uma ponte, mas terminam sendo o obstáculo um do outro. A moral da 

história é mostrar como na vida podemos sempre nos deparar com desacordos, modos de pensar e de 

ver a vida diferentes, não sendo, muitas vezes, possível superá-los por causa do orgulho e da 

obstinação. No entanto, sempre haverá modos simples de resolver essas situações.  

 A conversa, neste caso, surgiu de forma espontânea, já que o fato de ser uma divertida animação 

relaxou os ânimos e o nervosismo antes mesmo de começarmos a falar espanhol. Os participantes 

comentaram o que aconteceu no vídeo, deram a sua opinião sobre o tipo de emoções apresentadas na 

história e as relacionaram com a vida cotidiana. Ao final, afastamo-nos do tema central, falando de 

experiências próprias do nosso dia a dia, como, por exemplo, do trânsito, da escola, de casa etc.  

     Figura. 3 - Bridge by Ting Chian Tey | Disney Favorite. 

 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w 

 

 
 A campanha de valores COMIPAZ (cf. figura 4) foi realizada na Argentina, mais 

especificamente na província de Córdoba. Tal campanha retrata valores que geralmente são esquecidos 

na correria dos dias de hoje, como, por exemplo, cumprimentar, dizer “por favor” e “obrigado”. O 

vídeo utilizado para a Roda de Conversa retrata um pequeno restaurante no qual todo mundo que chega 

diz “bom dia”, até que uma pessoa quebra a regra e todo mundo fica esperando ouvir o cumprimento. 

Inclusive o jornal na televisão espera escutar o “bom dia”. Tudo volta ao normal no momento em que o 

dono do restaurante pede a ele que cumprimente. 

 Com a utilização desse vídeo, os participantes tiveram a oportunidade de escutar uma variante 

linguística diferente das que estavam acostumados a ouvir em sala de aula, além de refletir sobre os 

valores que regem as suas vidas e sobre como estes aos poucos estão se perdendo. Nesse caso, houve a 

https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
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necessidade de explicar algumas frases que eram desconhecidas e palavras cuja compreensão foi difícil 

num primeiro momento. Foi necessário passar duas vezes o vídeo para o entendimento total das falas 

dos protagonistas.  

Figura 4- COMIPAZ Contagiemos Valores. 

 

 

    Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pAgE7AW7-xQ 

 

 O curta-metragem “Hiyab” (cf. figura 5), do roteirista Xavier Sala, discute a problemática de 

permitir ou não o uso do véu islâmico (hiyab) nos centros educativos públicos. A protagonista Fátima, 

uma menina espanhola de origem muçulmana no seu primeiro dia de aula, mantém um intenso diálogo 

com uma das suas professoras por causa do véu do qual ela  não quer se desfazer. 

 Esse vídeo permitiu que os participantes tivessem acesso a uma das variedades linguísticas do 

espanhol da Espanha, além de refletirem sobre questões interculturais de tolerância religiosa. Foi 

necessário repetir algumas partes do vídeo para o melhor entendimento de frases ou palavras. Os temas 

abordados a partir da temática hiyab  foram a tolerância, a religião, o uso de símbolos religiosos na 

escola pública, a igualdade e a resolução de conflitos em ambientes públicos. 

Figura 5 - Hiyab 

 
 

.                   Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rPj7kSJhe8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pAgE7AW7-xQ
https://www.youtube.com/watch?v=rPj7kSJhe8
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3.1.2 Fotos 

A campanha indiana de Truly-Madly, intitulada “Breaking stereotypes” (cf. figuras 6 a 18) – em 

português, “Rompendo estereótipos” –, foi realizada para conscientizar a população sobre as imagens 

distorcidas que são criadas no dia a dia muitas vezes sem sequer percebermos. A série de fotografias 

retrata pessoas comuns fazendo coisas do cotidiano com cartazes que contêm frases como as seguintes: 

“sou milionário e uso metrô”, “adoro a cor-de-rosa e não sou gay”, “tenho um curso em ciências e sou 

maquiadora profissional” etc.  

 Ao observar as fotografias, os participantes refletiram sobre os estereótipos mais comuns aos 

quais nos enfrentamos na nossa cultura e o modo como cada um lida com eles. Para cada uma das 

fotografias, foram emitidas opiniões pessoais sobre o porquê da existência de tal estereótipo, se eles o 

conheciam ou não e como seria possível evitar que o estereótipo se transformasse em preconceito.  

Figura 6.- Sou indiano e adoro comer de carne vermelha        Figura 7- Sou uma mulher moderna e decidi vestir 

roupas tradicionais. 

 

  
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

Figura 8.- O Freelance não é de graça. Figura 9 - Sou milionário e uso metrô. 

 
 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
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Figura 10- Sou uma mulher e posso me estacionar 

perfeitamente 
Figura 11- Sou homem e adoro cozinhar 

  
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

Figura 12.- Estudei engenharia elétrica e desenho 

roupas. 
Figura 13 - Adoro  cor-de rosa e não sou gay. 

 

 
 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

Figura 14 - O meu melhor amigo é homem e não durmo 

com ele. 
Figura 15 - Sou um poeta e não sou alcoólatra. 

 
 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

Figura 16 - Sou médica e tenho boa letra. Figura 17- Tenho um curso em ciências e sou uma 

maquiadora profissional 

  
Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/ 

Figura 18- Sou artista e não sou desempregado.  

 

 

Fonte: http://blog.trulymadly.com/breaking   

 

 

http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
http://blog.trulymadly.com/breaking-stereotypes/
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3.1.3 Infográficos 

 

 O infográfico intitulado “¿A qué dedicas tu tiempo libre?” (cf. figura 19), da mexicana Azteca 

Noticias, relata uma pesquisa realizada no México com jovens no ano de 2012, na qual são 

apresentadas as principais atividades que eles praticam no seu tempo livre. Primeiramente, foram 

discutidas as atividades -efetuadas e o tempo que os jovens dedicam a elas; depois, falamos sobre os 

jovens brasileiros tentando fazer aproximações sobre atividades de lazer; finalmente, foi transferido ao 

plano pessoal, no qual cada um falou sobre o que gosta de fazer no tempo livre e o que fazia quando era 

criança. O uso do infográfico permitiu, de um lado, o conhecimento de palavras que, para os 

participantes, eram desconhecidas e, de outro, a aproximação cultural entre dois países, Brasil e 

México. 

                                                        Figura 19 -  ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

 
Fonte: http://www.aztecanoticias.com.mx/infografias/157/-a-qu-dedicas-tu-tiempo-libre 

 

Já o infográfico sobre tradições do dia de “San Valentín” (cf. figura 20), criado pela empresa 

Dunkin Coffee, dá a conhecer diferentes formas de, ao redor do mundo, comemorar o dia dedicado a 

São Valentin. Com esse material, os participantes se aproximaram de tradições culturalmente diferentes 

sobre o dia do amor e descobriram que o Brasil é um dos poucos países que comemora o dia dos 

namorados em uma data outra que não 14 de fevereiro, na qual a maioria dos países do mundo 
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comemora o dia do amor e da amizade. Foram discutidos aspectos relacionados ao amor entre casais e 

a amizade, formas de comemorar, o que cada um faz nesse dia etc.  

                                                  Figura 20- Tradiciones de San Valentín. 

 
Fonte: https://www.bloglovin.com/blogs/infografias-en-castellano-2784157/tradiciones-de-san-valentin-en-el-

mundo-infografia-2326850905 

 

3.1.4 Jogos 

 

O jogo “Habla de...” (cf. figura 21) é composto por um tabuleiro simples e jogado com dados e 

fichas coloridas. Cada espaço contém assuntos ou apenas uma palavra para estimular a conversa. Cada 
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um dos participantes teve a oportunidade de contar experiências e lembranças tanto antigas quanto 

próximas da sua vida. O jogo foi apenas uma “pretexto” para conversar, pois não foi seguida uma 

ordem lógica e cada um falava das suas experiências sem importar o turno ou quem tinha atirado os 

dados.  Essa atividade foi uma das primeiras a serem realizadas e serviu para conhecer os participantes 

e gerar segurança na fala em um ambiente que ainda era desconhecido para eles e causava estranheza.  

                                                            Figura 21- Juego Habla de... 

 
Fonte: espagnol.hispania.overblog 

 

 

 

O segundo jogo utilizado foi criado pelo Conselho Espanhol de Educação na Irlanda e no Reino 

Unido (cf. figura 22). Semelhante ao primeiro, ele consiste em um tabuleiro com perguntas e é jogado 

com um dados e fichas. Cada participante teve a oportunidade de responder a perguntas e perguntar aos 

colegas também. A dinâmica foi muito parecida à que aconteceu com o jogo “Habla de...”, na qual os 

participantes não se limitaram a seguir uma ordem lógica para jogar, porque estavam mais interessados 

em falar e contar experiências próprias. Desse modo, a cada turno, todos falavam ou respondiam a uma 

pergunta, interagindo entre si.  
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Vale salientar que, em ambos os casos, o objetivo não era chegar a um vencedor, mas apenas 

provocar a conversa e a interação entre os participantes. Assim, eles não se preocupavam em ganhar o 

jogo, na medida em que estavam interessados em escutar as histórias dos colegas e contar as suas.  

                                                   Figura 22- Jogo de perguntas. 

 
 Fonte: spanishnuk.com 

 

As 40 cartas de perguntas (cf. figura 23) foram utilizadas de forma aleatória. As cartas foram 

colocadas viradas sobre a mesa, e cada um dos participantes tomava uma carta sem saber o tema que 

encontraria nela. Depois de ter a carta nas mãos, ele lia a primeira pergunta e começava a conversa. É 

importante ressaltar que não se elegia alguém específico para responder às perguntas: todos davam a 

sua opinião a respeito do assunto ou ainda contavam alguma história ou experiência relacionada ao que 

estava escrito na carta. Não foi possível a utilização das 40 cartas, uma vez que, em cada uma delas, os 

https://br.pinterest.com/source/espagnol.hispania.over-blog.com
https://br.pinterest.com/source/espagnol.hispania.over-blog.com
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participantes estendiam a conversa, de maneira que um assunto ia se somando e se encadeando ao 

outro, sem que eles percebessem que a fala estava sendo provocada por elementos externos.  

                                       Figura 23- Cartas de preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://elespaciodelasletras.wordpress.com/tag/conversacion 

  

  

 A partir do exposto neste capítulo, podemos observar que a Roda de Conversa criada para a 

realização deste projeto utilizou materiais diversificados, a fim de provocar as conversas entre os 

participantes. É importante destacar que a professora moderadora da Roda de Conversa e autora desta 

pesquisa participou das conversas do mesmo modo que os outros participantes, diferenciando-se apenas 

quando as explicações gramaticais, semânticas, pragmáticas ou de qualquer índole linguística se faziam 

necessárias. 

  

 

 

 

 



83 
 

4  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, explicamos a metodologia de pesquisa que fundamenta o trabalho. Inicialmente, 

apresentamos os modelos de análise adotados neste estudo, quais sejam: análise da conversação, 

análise interativa e abordagem contextual de crenças.  

Vale salientar que as análises que foram realizadas neste trabalho estão baseadas nos dados 

obtidos dos diferentes instrumentos que foram utilizados. Assim, para analisar as conversações 

produzidas nas Rodas de Conversa utilizamos prioritariamente as filmagens dos encontros e para o 

mapeamento e descrição das crenças utilizamos o questionário e as entrevistas com os alunos 

participantes do projeto.  

4.1 A ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO APLICADA À RODA DE CONVERSA DE ESPANHOL 

 Para saber se as conversações que acontecem na Roda de Conversa são naturais, espontâneas e 

cotidianas, realizamos uma análise das falas observadas nos encontros selecionados. A análise das 

conversações produzidas foi desenvolvida sob a perspectiva de Marcuschi (2005) e Kebrat-Oreccioni 

(2006).   

 A fim de realizar nossa análise, elaboramos o quadro 6 abaixo com as principais características 

da conversação espontânea descrita por ambos os autores.  

Quadro 6.- Características organizacionais da conversação. Adaptado de Marcuschi (2005) e Kerbrat-Orecchioni (1990) 

Características da Conversação 

Interação entre pelo menos dois falantes. A tendência é ter um número restrito de 

participantes. 

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes, cujos papéis não estão 

predeterminados, além de eles gozarem, em princípio, dos mesmos direitos e 

deveres. 

A duração da troca e a ordem das tomadas de turno é determinada aos poucos, de 

maneira relativamente livre, como acontece nos diálogos simétricos. 

A sequência de ações coordenadas apresenta caráter familiar e improvisado.  

Os interlocutores contam com uma margem de manobra extensa, mas sabem que 

existem regras que governam a interação. 

Interação centrada numa tarefa comum. 

Execução numa identidade temporal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 As Rodas de Conversa foram observadas e analisadas conforme as características descritas 

acima, com o propósito de verificar se as conversações produzidas poderiam ser consideradas como 

verdadeiras conversações, a exemplo das que acontecem em ambientes informais fora da sala de aula.  

 Posteriormente, observamos os mesmos encontros com o propósito de averiguar o tipo de 

interação que predomina nas Rodas de Conversa.  

4.2 A ANÁLISE DAS INTERAÇÕES  

 

A partir das filmagens realizadas durante as Rodas de Conversa em espanhol e da transcrição 

desses registros fílmicos, analisamos as interações que ocorrem entre os alunos e as professoras. Essa 

análise foi realizada com base na proposta de Almeida Filho e Barbirato (2016), que identificam quatro 

diferentes tipos de interação na sala de aula de LE.  

Os autores descrevem os tipos de interação que é possível observar numa boa parte das aulas de 

línguas: (a) interações explicitadoras: são interações calcadas na explicação de regras gramaticais e 

comunicacionais, nas quais se praticam estruturas linguísticas e expressões para o uso controlado. Esse 

tipo de interações é considerado pouco efetivo para a aquisição de línguas. (b) Interações 

pseudocomunicativas: concretizam-se em ambientes que simulam uma interação verdadeira: “um faz 

de conta interativo por meio de diálogos e textos pretextuais seguidos de muita prática exercitadora” 

(ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2016, PÁGINA?). (c) Interações implicitadoras: são voltadas 

para o sentido que pode fazer perceber os meios linguísticos na comunicação e se constroem em 

verdadeiro ambientes comunicativos. (d) Interações irrelevantes para a aquisição da LE: a maioria 

das interações em LM.  

O quadro 7 a seguir explica os elementos que podemos encontrar em cada uma das interações 

identificadas pelos autores. 
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Quadro 7 – Tipos de interações e suas características. Almeida Filho e Barbirato (2016) 

Interações 

Explicitadoras com 

Métodos 

Estruturalistas 

Interações 

Explicitadoras 

Disfarçadas de 

comunicação 

Interações Implicitadoras 

em 

Ambientes Comunicativos 

Interações 

irrelevantes para a 

aquisição.  

* repetições  

* imitações 

* leitura em voz alta 

* perguntas e respostas 

fechadas (ou seja, onde 

a resposta já é prevista) 

* tradução 

*exercícios sobre a 

forma e a correção 

deles 

* sistematização (com 

explicações de regras) 

* rotinização) 

(exercícios 

automatizadores, 

repetições, imitações)  

* professor inicia e aluno 

responde 

* professor avalia a 

resposta do aluno 

* interação aluno/aluno 

* trabalhos em pares e/ou 

pequenos grupos ⇒ 

tarefas pré- 

comunicativas: 

preparação para uma 

situação futura de 

comunicação 

* sempre calcadas em 

alguma estrutura 

gramatical específica 

disfarçada dentro de um 

contexto 

* respostas previamente 

estabelecidas 

* controle sobre a 

linguagem a ser 

utilizada 

 

 

* professor e alunos 

trabalham juntos na 

construção da interação 

num processo colaborativo 

* não só o professor inicia os 

turnos  – os alunos 

aprendem 

a também iniciar turnos 

* alunos aprendem a manter 

uma conversa 

* uso de tarefas 

comunicativas com foco no 

significado, em pares e/ou 

pequenos grupos 

* uso da linguagem para 

expressar opiniões, 

sentimentos, ideias, tomar 

decisões etc. 

 * temas, outras disciplinas 

do currículo 

* insumo 

relevante/significativo 

*conversas na língua 

materna entre 

professor e alunos e/ou 

entre alunos – alunos 

sobre assuntos alheios 

ao processo de ensino 

aprendizagem de LE 

*avisos sobre eventos 

ou sobre a rotina 

escolar realizados pela 

direção e/ou 

coordenadores.  

 

 Cada uma das Rodas de Conversa selecionadas para este trabalho foi analisada com base nos 

apontamentos acima descritos, a partir dos quais verificamos o tipo de interações que teve lugar em 

cada encontro selecionado.  

 Na sequência, apresentamos a abordagem contextual da pesquisa de crenças,  a partir da qual 

procedemos à segunda parte da análise. 

 

4.3 ABORDAGEM CONTEXTUAL DE INVESTIGAÇÃO DE CRENÇAS 

NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

A metodologia de pesquisa sobre crenças, na área de Linguística Aplicada, é descrita por 

Barcelos (2001) a partir da distinção em três abordagens: normativa, metacognitiva e contextual.  
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 A abordagem normativa obtém as crenças através de um conjunto pré-determinado de 

afirmações. Nesse modelo, o método de investigação é um questionário elaborado a partir de 

afirmações pré-estabelecidas, no qual os participantes terão de dizer apenas se concordam ou 

discordam de tais asserções. O modelo mais utilizado, nessa abordagem, é o questionário de tipo escala 

Likert (ou Likert-scale). Como exemplo, temos o questionário BALLI (Beliefs About Language 

Learning Inventory) desenvolvido por Horwitz (1985). O uso de questionários é útil para quem possui 

poucos recursos e pouco tempo. Ademais, eles causam menos constrangimento que as observações 

(BARCELOS 2001). 

A abordagem metacognitiva compreende as crenças dos alunos, que constituíram suas crenças 

em ação e os ajuda a refletir sobre o que fazem. Os estudantes são capazes de pensar sobre seu processo 

de aprendizagem de línguas e articular algumas das crenças que eles têm. Os instrumentos de 

investigação utilizados nessa perspectiva são, principalmente, as entrevistas semiestruturadas, os 

autorrelatos e os questionários semiestruturados (BARCELOS, 2001). A abordagem metacognitiva é 

semelhante à normativa, pois considera que as crenças podem servir como obstáculos a uma 

determinada visão de aprendizagem; em contrapartida, diferentemente da abordagem normativa, 

enquadra-se dentro da perspectiva qualitativa (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001). Nessa abordagem, 

segundo Barcelos (2004a), as crenças passam a ser estudadas de maneira descontextualizada. 

Por fim, a abordagem contextual investiga as crenças através de observações em sala de aula e 

análises do contexto específico onde alunos e professores atuam (BARCELOS, 2001). Esta abordagem 

busca, portanto, compreender as crenças em ambientes particulares. As observações podem levar muito 

tempo, sendo por isso recomendado que sejam feitas com grupos pequenos. 

A abordagem normativa enquadra-se dentro de um paradigma positivista de pesquisa, voltado 

para a quantificação dos dados obtidos através de questionários fechados (VIEIRA-ABRAHÃO 2010). 

Já as perspectivas metacognitiva e contextual podem ser inseridasem um paradigma qualitativo de 

pesquisa, tendo em vista que são ambas: 

 naturalistas: realizadas dentro de contextos naturais de ensino; 

 descritivas: não podem ser representadas quantitativamente; 

 processuais: não se preocupam com o produto, mas com o processo; 



87 
 

 indutivas: não buscam evidências que confirmem ou não hipóteses, mas significados 

construídos pelos participantes envolvidos. 

Visando a um melhor entendimento da pesquisa de crenças, reproduzimos o quadro 8 proposto por 

Barcelos (2001), no qual é realizada uma síntese das características das abordagens normativa, 

metacognitiva e contextual. 

Quadro 8 - Características, vantagens e desvantagens das três abordagens       

            (continua) 

 

 Normativa Metacognitiva Contextual 

Metodologia  
Questionários tipo Likert 

scale 
Entrevistas.  

Observações, 

entrevistas, 

diários, e 

estudos de 

caso. 

Definição de 

crenças 

sobre 

aprendizagem de 

línguas 

Crenças são vistas como 

sinônimos de ideias 

preconcebidas, concepções 

errôneas e opiniões. 

Crenças são 

descritas como 

conhecimento 

metacognitivo: 

estável e às vezes 

falível que os 

aprendizes 

possuem sobre 

aprendizagem de 

línguas. 

Crenças são 

vistas como 

parte da cultura 

de aprender e 

como 

representações 

de 

aprendizagem 

em uma 

determinada 

sociedade. 

Relação entre 

crenças e 

pessoas 

Crenças são vistas como 

bons indicadores do 

comportamento futuro dos 

alunos, sua disposição para 

o ensino autônomo e 

sucesso como aprendizes 

de língua. 

Crenças são vistas 

como bons 

indicadores do 

comportamento 

futuro dos alunos, 

sua disposição 

para o ensino 

autônomo e 

sucesso como 

aprendizes de 

língua, embora 

admite-se a 

influência de outros 

fatores como 

objetivos, por 

exemplo. 

Crenças são 

vistas como 

específicas do 

contexto, ou 

seja, as crenças 

devem ser 

investigadas 

dentro do 

contexto de 

suas ações. 

Vantagens  

Permite que as crenças 

sejam investigadas com 

amostras grandes, em 

épocas diferentes e em 

vários contextos ao mesmo 

tempo. 

Permite que os 

alunos usem suas 

próprias palavras, 

elaborem e reflitam 

sobre sua 

experiência de 

aprender. 

Permite que as 

crenças sejam 

investigadas 

levando em 

consideração 

não só as 

próprias 

palavras dos 

alunos , mas 

também o 

contexto de 

suas ações. 



88 
 

 

(conclusão) 

Desvantagens  

Restringe a escolha dos 

participantes com um 

conjunto de afirmações 

predeterminadas pelo 

pesquisador. Os alunos 

podem ter interpretações 

diferentes sobre esses 

itens. 

As crenças são 

investigantes 

somente através 

de afirmações dos 

alunos (não há 

preocupação com 

a ação dos 

alunos). 

É mais 

adequada com 

pequeno 

número de 

participantes. 

Consome muito 

tempo. 

Fonte: Barcelos, 2001, p. 82-83. 

 

 A abordagem contextual tem sido considerada como a proposta mais completa para a pesquisa 

de crenças com relação a ensino e aprendizagem de línguas, pois compreende o fenômeno como uma 

atividade socialmente construída, dinâmica e contextual (SANTOS, 2010). É importante informar que 

o uso de uma abordagem em uma pesquisa ou estudo não exclui, obrigatoriamente, o uso das outras, 

visto que pode haver uma combinação de abordagens que ajudem a melhor explicar os resultados 

obtidos. Nessa mesma linha de pensamento, Barcelos (2001) considera que, como as escolhas 

metodológicas dependem dos questionamentos da pesquisa, é possível que, em pesquisas de caráter 

contextual, sejam combinados diferentes instrumentos de coleta de dados, como, por exemplo, 

questionários abertos e fechados, entrevistas, observações em sala de aula etc. 

Nessa direção, consideramos fundamental que o processo de seleção de instrumentos seja feito 

cuidadosamente, para que o levantamento dos dados ofereça ao pesquisador as informações que precisa 

para a análise da sua pesquisa. 

No que tange à análise das crenças dos participantes da Roda de Conversa de Espanhol, 

julgamos a abordagem contextual a mais adequada por estarmos dentro do contexto de pesquisa 

analisado e por termos utilizado vários tipos de instrumentos de pesquisa, como entrevista, questionário 

e filmagem.  

No próximo capítulo, apresentamos o contexto da investigação, os instrumentos de pesquisa 

utilizados e o perfil dos participantes. 
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5  CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, que apresenta o contexto de realização do presente estudo, está organizado da 

seguinte forma: num primeiro momento, descrevemos o contexto da pesquisa configurado pelo Curso 

de Letras-Espanhol da UFSM, a estrutura da Roda de Conversa e a organização da disciplina na qual 

realizamos o projeto; num segundo momento, delineamos os instrumentos de pesquisa utilizados e o 

perfil dos participantes.  

 

   

 

5.1 CURSO DE LETRAS-ESPANHOL UFSM 

 

 

 A realização desta pesquisa aconteceu na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no 

curso de Letras - Espanhol e Literaturas Língua Espanhola. Tal curso, que é noturno e está estruturado 

em dez semestres, dá início às aulas no segundo semestre letivo de cada ano escolar. Há uma turma por 

ano, e são ofertadas trinta vagas a cada turma. De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso 

de Letras (versão de 2004), a organização curricular da habilitação em espanhol tem 3.180 horas, que 

estão distribuídas em conteúdos curriculares mínimos, práticas como componente curricular e práticas 

supervisionadas (estágio curricular). 

A divisão do curso também pode ser feita destacando-se as áreas de estudos: Linguísticos, 

Literários, Pedagógicos e Complementares. Assim, apresentamos a seguir as disciplinas obrigatórias 

referentes a cada área.  

A área da Linguística é composta pelas seguintes disciplinas: Linguística Geral, Produção Oral 

e Leitura em Língua Espanhola, Linguística Contemporânea, Produção Oral e Escrita em Língua 

Espanhola, História e Evolução da Língua Espanhola, Sociolinguística, Fundamentos Gramaticais da 

Língua Espanhola, Morfossintaxe da Língua Espanhola, Gramática do Texto em Língua Espanhola, 

Produção do Texto Acadêmico e Semântica e Pragmática da Língua Espanhola.  

Já a área da Literatura é composta pelos seguintes componentes curriculares: Literatura Greco-

latina em Tradução, Introdução aos Estudos Literários, Literatura Espanhola I, Literatura Espanhola II, 
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Literatura Hispano-americana Origens, Literatura Hispano-americana Poesia, Literatura Hispano-

americana Ficção e Fundamentos da Literatura Brasileira.  

Na área complementar, as disciplinas são as seguintes: Fundamentos Gramaticais em Língua 

Portuguesa, Latim Básico, Língua Estrangeira I, Língua Estrangeira II, Morfologia do Português, 

Sintaxe do Português, Núcleo de Pesquisa I e Núcleo de Pesquisa II.  

Finalmente, integram a área pedagógica as seguintes disciplinas: Psicologia da Educação A, 

Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica I, Oficina Introdutória à Pesquisa em Letras, Oficina de 

Ensino de Língua Espanhola I, Didática do Espanhol, Oficina de Ensino de Língua Espanhola II, 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola I, Estágio Supervisionado em Língua Espanhola II, 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola III, Fundamentos da Educação Especial, Libras B e 

Estágio Supervisionado em Língua Espanhola IV. 

Dentro do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, existem vários laboratórios cuja 

função é oferecer aos alunos espaços para desenvolver pesquisas e formação extracurricular. O Centro 

de Ensino e Pesquisa em Línguas Estrangeiras Instrumentais (Cepesli) é um desses laboratórios e 

funciona nas salas 1103 e 1107 do prédio 67 da UFSM. O Cepesli foi fundado em 2009 com o objetivo 

de possibilitar a formação inicial e continuada de professores de línguas estrangeiras. O centro 

desenvolve pesquisas relacionadas a elaboração de material didático, formação de professores, ensino 

instrumental de línguas, crenças e avaliação da aprendizagem.  

 Dentre os projetos de extensão do Centro, encontram-se os seguintes: Curso de Capacitação em 

Português Língua Estrangeira Instrumental para agentes do governo uruguaio; Curso de Espanhol 

Língua Estrangeira Instrumental  para a Polícia Rodoviária Brasileira; Curso de Espanhol para 

Viagens; Curso de Mandarim Básico; Curso de Português Língua Estrangeira para hispanofalantes; 

Curso de Português Destino UFSM e Rodas de Conversa em Espanhol, Rodas de Conversa em Inglês e 

Rodas de Conversa em Português. 

 Foi a partir da participação do projeto Rodas de Conversa em Língua Estrangeira, mais 

especificamente em Espanhol, que surgiu este trabalho. 
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5.1.2 A Roda de Conversa 

 

O Projeto intitulado Rodas de Conversa em Língua Estrangeira nasce no Cepesli com o objetivo de 

oferecer um espaço para a prática de línguas estrangeiras. De acordo com Marchesan et al. (2014), o 

projeto foi elaborado com base na descrição da conversa como apresentada por Marcuschi (2005). Para 

esse autor, uma conversa se caracteriza por ter pelo menos dois falantes, a ocorrência de uma troca de 

turno, a presença de uma sequência de ações coordenadas e o envolvimento em uma interação centrada.  

É importante levar em conta a simetria e a assimetria na conversação descrita por Stenger, 

citado por Marcuschi (2005, p. 16). Na conversação assimétrica, os diálogos são assimétricos, ou seja, 

apenas um dos interlocutores desenvolve o assunto enquanto os outros participantes da conversa 

contribuem com intervenções episódicas, curtas em relação ao tópico central. Entrevistas e consultas 

são exemplos desse tipo de interação assimétrica. 

Em contrapartida, na conversação simétrica, todos os interlocutores contribuem para o 

desenvolvimento conversacional, revezando constantemente as posições de falante e ouvinte. Todas as 

contribuições são relevantes, e, como acontece nas conversas do cotidiano, todos os interlocutores têm 

oportunidade de falar. No entanto, de acordo com Marchesan et al. (2014), os diálogos simétricos 

podem sofrer interferências por diferenças sociais, culturais, socioeconômicas, apresentando diferentes 

graus de (as)simetria. Assim, essa divisão não deve ser tomada de forma estrita, mas na forma de um 

continuum, no qual as diferentes formas de interação estarão mais à esquerda, quando mais 

hierarquizadas, e mais à direita, quando mais horizontalizadas. 

O material para provocar a conversa é baseado em atividades interativas que visam oportunizar 

a troca de ideias, experiências de vida, conhecimentos de mundo e cultura. A seleção de materiais para 

a Roda de Conversa leva em consideração que, para que uma conversação seja bem-sucedida, é 

necessário que os participantes tenham interesses em comum, como conhecimento linguístico e 

domínio de aspectos culturais (MARCUSCHI, 2005). Assim, a intenção consiste em permanecer o 

mais perto possível de uma conversação informal. Para tanto, é necessário que os materiais que 

provocam a conversação estejam baseados em diferentes gêneros, já que as relações entre linguagem e 

sociedade são indissociáveis e a linguagem é um fenômeno social, histórico e ideológico (BAKHTIN, 

2003).  
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O foco principal do projeto é a prática da oralidade em línguas estrangeiras a partir de 

conversas, perguntas e respostas, resolução de problemas, debates etc. Baralo (2000) compreende que 

os temas de interesse dos aprendizes estão sujeitos às suas necessidades comunicativas, podendo 

relacioná-los com questões cotidianas, como saúde, jogos, informática, esportes, dentre outras. No 

entanto, quando necessário, o professor realiza explicações de cunho gramatical, pragmático e 

semântico. 

 

O participante de uma roda de conversa é quem procura a prática oral, seja para manter a 

fluência já adquirida anteriormente ou para adquirir novos conhecimentos linguísticos. Há ainda quem 

participe da roda apenas para vivenciar um momento descontraído e fazer amigos. Acreditamos que 

esses motivos fazem com que a interação oral aconteça de forma mais natural do em uma aula 

convencional de línguas. 

É importante ressaltar que a participação do professor é de suma importância para facilitar que a 

interação oral aconteça. Na Roda de Conversa, ele tem a responsabilidade de proporcionar os materiais 

para estimular a conversação. No entanto, a Roda de Conversa não utiliza modelos interacionais 

identificados nas aulas regulares de línguas. O professor seleciona o material que será utilizado e, na 

medida do possível, participa tanto quanto os alunos, expressando opiniões, perguntando e ajudando na 

troca de turnos de fala. Uma das principais funções do docente é orientar o aluno quando ele tem 

dúvidas sobre vocabulário e questões culturais, além de realizar breves explicações linguísticas a 

respeito, quando necessário. Nas palavras de Garcia e Tangi (2007), o professor tem um papel mais de 

observador discreto das interações entre os alunos, um papel de orientador, de “ajudador”.  

Na Roda de Conversa, diferentemente do que acontece em uma aula de línguas regular, o 

professor interage tanto quanto o resto dos participantes, pois o objetivo é que todos os que estão 

participando da conversação tenham oportunidade de expressar as suas opiniões e as suas ideias na 

língua estrangeira.  

Sobre o espaço físico no qual são realizadas as conversações, trata-se de uma sala com mesas 

redondas e cadeiras confortáveis. O posicionamento das cadeiras ao redor da mesa faz com que todos 

os participantes possam se enxergar e terem um contato mais próximo. Geralmente, é oferecido café, 
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chá ou mate5 para tornar o ambiente ainda mais aconchegante e mais parecido com uma reunião de 

amigos.  

 Assim, com base nas experiências positivas obtidas com a Roda de Conversa no Cepesli, 

decidimos iniciar uma investigação para verificarmos se o modelo poderia ser utilizado em outros 

contextos e se os resultados em relação à aquisição de LE e interação seriam os mesmos ou 

semelhantes. 

 Desse modo, procurando possibilidades para o desenvolvimento da pesquisa em outros 

ambientes, tivemos oportunidade de levar a cabo o Projeto de Roda de Conversa no Curso de Letras-

Espanhol da UFSM. 

Assim sendo, para poder levar a Roda de Conversa à sala de aula do Curso de Letras pensamos 

na possibilidade de realizar o projeto em uma disciplina que tivesse entre as suas prioridades a prática 

oral. Na mesma época, a pesquisadora deste estudo e uma colega da mesma linha de pesquisa do 

doutorado realizariam a prática obrigatória de docência orientada na disciplina intitulada Produção Oral 

e Escrita em Língua Espanhola, ofertada no segundo semestre do Curso. Foi então que surgiu a 

oportunidade perfeita para a realização do projeto Rodas de Conversa. Para podermos ministrar as 

aulas, contamos com a parceria da professora responsável pela disciplina (Elisenda) e da colega de 

doutorado também professora de espanhol (Gina)
6
. 

Na sequência, explicamos como foi organizada a disciplina. 

 

5.1.3 A organização da disciplina  

 

A disciplina de Produção Oral e Escrita em Língua Espanhola possui 6 horas semanais, das 

quais quatro foram dedicadas à produção escrita e duas, à produção oral. A disciplina foi ofertada às 

segundas-feiras, das 19h00min às 23h00min, e às quartas-feiras, das 19h00min às 21h00min. Dessa 

                                                           

5
 A tradição de tomar mate é muito conhecida no sul do Continente Americano. No Rio Grande do Sul, é muito comum ver 

pessoas bebendo chimarrão em dupla ou mesmo em grupos maiores. Além de ser um momento de descontração, a 

popular “roda de mate” é praticamente um ritual para muitos gaúchos. Alguns deles dizem que, mesmo que você tenha 

vontade, jamais deve pedir um trago do chimarrão em uma roda. É preciso mostrar sutilmente o seu desejo e esperar até que 

alguém lhe ofereça. Texto adaptado de: http://brasilimperdivel.tur.br/arte-do-chimarrao/. 

6
 Os nomes das professoras são fictícios para proteger a sua identidade.  
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maneira, as Rodas de Conversa aconteceram todas as quartas-feiras durante todo o semestre, 

totalizando 13 encontros de duas horas cada um, ou seja, 26 horas.  

O grupo reunia, inicialmente, 30 alunos, tendo sido dividido em três grupos menores, cada um 

dos quais sob a coordenação de uma professora. A divisão dos alunos foi feita através de um sorteio, e 

os grupos foram nomeados como G1, G2 e G3. Cada grupo trabalhou em uma sala de aula separada, e, 

em quatro ocasiões, houve revezamento das professoras.  

Para este estudo, foram selecionados quatro alunos de cada grupo, levando em consideração a 

assiduidade às aulas, as entrevistas e os questionários respondidos. 

A relação dos alunos por grupo e professora se encontra detalhada no quadro 9 a seguir: 

 

Quadro 9.- Relação de alunos por grupo nas Rodas de Conversa 

G1/professora pesquisadora G2/Professora Elisenda G3/Professora Gina 

Joan Bruno Oliver 

Iván Gerard Oksana 

Berta Tánia Silvana 

Marc Mireia Pol
7
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  

Explicamos, a seguir, os instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo. 
 

 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

 Os instrumentos de pesquisa utilizados nesta investigação foram os seguintes: questionários, 

entrevistas e filmagens, todos abaixo descritos. 

 

5.2.1 O questionário  

 

O questionário utilizado nesta pesquisa (cf. apêndice B) objetivou coletar as crenças sobre 

prática oral no ensino e aprendizagem de espanhol LE, além de delinear o perfil dos participantes. Foi 

composto por 18 questões com itens abertos e fechados e organizado em três partes. A primeira parte, 

                                                           
7
 Os nomes dos alunos participantes são fictícios para proteger a sua identidade.  
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composta pelas perguntas de 1 a 9, teve o propósito de coletar os dados gerais do participante e traçar o 

perfil de cada um deles.  

Nessa parte 1, as questões 1 e 2 tiveram o objetivo de recolher informações sobre a  idade e a 

escolaridade dos participantes. A pergunta número 3 teve o objetivo de tomar conhecimento se os 

participantes já tinham tido contato com a língua espanhola antes de participar da roda de conversa. A 

pergunta 4 procurou saber se o participante já tinha tido contato com a língua em outros contextos fora 

da sala de aula. A pergunta 5 buscou averiguar se os participantes tiveram aulas de língua espanhola na 

própria língua-alvo ou se foram baseadas na língua do aluno, o português. A pergunta 6 foi realizada 

com a intenção de verificar se, nas aulas de espanhol que o participante estava tendo ou já havia tido, 

era ou havia sido praticada a conversação e com qual frequência. A pergunta 7 objetivou saber como 

eram efetuadas as interações orais nas aulas que os participantes tiveram e qual era o número de 

pessoas com as quais interagiam. A pergunta 8 pretendeu conhecer o nível de conhecimento de 

espanhol na modalidade oral em que o participante acreditava estar. A última questão da primeira parte, 

a pergunta 9, teve por objetivo saber onde e como o participante pensava que havia chegado ao nível 

oral de espanhol em que se encontrava, complementando, portanto, a pergunta anterior. Assim, essa 

primeira parte serviu para traçar o perfil dos participantes, tanto em termos profissionais quanto em 

termos de proficiência oral que acreditavam deter. 

A segunda parte, constituída pelas questões de 10 a 17, teve a finalidade de investigar as crenças 

sobre prática oral em espanhol LE. Composta por questões mistas (abertas e fechadas), essa parte 

começa com a pergunta 10, com a qual buscamos identificar a crença sobre a importância que o 

participante dava à prática oral nas aulas de espanhol. A pergunta 11 pretendeu saber se os 

participantes acreditavam que praticar espanhol oralmente facilita a aprendizagem da língua de modo 

geral. A pergunta 12 foi realizada com o objetivo de saber se o participante acreditava que a prática 

oral facilita a comunicação fora da sala de aula. A pergunta 13 objetivou saber se o participante crê ser 

possível chegar ao domínio da conversação em língua espanhola. A pergunta 14 procurou saber se o 

participante acreditava na possibilidade de realizar aulas totalmente em espanhol quando o aluno ainda 

não domina a língua. A pergunta 15 foi elaborada com o objetivo de conhecer quais os temas ou 

assuntos com os quais deveríamos ter cuidado na realização da Roda de Conversa, pois, dependendo 

deles, os alunos poderiam falar mais ou menos ou ainda se sentirem constrangidos. A pergunta 16 
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questionou o que cada um dos participantes esperava da Roda de Conversa no início desta, a fim de, ao 

seu término, poder confrontar essa expectativa inicial com a experiência vivenciada.  

 A terceira e última parte, composta pelas questões 17 e 18, propôs-se a saber o quanto os 

participantes se sentiam preparados para serem ou atuarem como professores de espanhol LE em aulas 

que priorizem a prática oral da língua. Na pergunta 17, procuramos saber se os participantes se sentiam 

preparados para darem aulas de espanhol nas quais a prática oral fosse priorizada. E, com a pergunta 

18, buscamos saber se e por que os participantes pretendiam se dedicar à docência na área da língua 

espanhola. 

 

5.2.2 A entrevista 

 

 As entrevistas com os participantes da Roda de Conversa em Espanhol ocorreram em duas 

fases, a primeira antes da Roda de Conversa ter começado e a segunda no encerramento das atividades. 

Vale salientar que as duas entrevistas foram realizadas em espanhol com o objetivo de observar como 

se manifestava a interação oral na LE antes e depois da participação na Roda de Conversa, além de 

investigar as crenças sobre prática oral que eles detinham no momento de realização das entrevistas. As 

duas entrevistas foram semiestruturadas; para tanto, foi elaborado um roteiro que norteou o andamento 

do processo (cf. apêndices C e D).   

 O processo de coleta de informações através das entrevistas sucedeu-se em duas etapas. A 

primeira entrevista se deu nos dias 8 e 15 de março de 2017, antes de iniciar as Rodas de Conversa. E a 

segunda entrevista aconteceu nos dias 12 e 14 de junho de 2017, após o término do projeto?. 

 Com a realização da primeira entrevista, pretendemos, por um lado, investigar as crenças dos 

participantes em relação à prática oral em língua espanhola e, por outro lado, verificar como era o nível 

de espanhol em relação ao desempenho oral que eles apresentavam. A segunda entrevista também foi 

aplicada em espanhol e centrou-se basicamente na experiência dos entrevistados de terem participado 

da Roda de Conversa e no que os motivou mais ou menos para falar em espanhol, além de questionar 

se eles se sentiam melhor preparados nas questões orais da língua.  
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 Vale salientar que, para a execução da primeira entrevista, contamos com a ajuda da professora 

Gina e da professora Elisenda. A dinâmica de realização de cada entrevista foi a seguinte: enquanto a 

professora Elisenda apresentava os tópicos a serem desenvolvidos na disciplina, avaliações e estrutura 

do semestre, os alunos iam passando, um por vez, em duas salas separadas para a realização da 

entrevista com a professora pesquisadora ou com a professora Gina. 

 Já a entrevista final foi realizada apenas pela professora pesquisadora. 

5.2.3 Filmagens  

 As Rodas de Conversa foram filmadas, com a finalidade de observar e analisar as interações 

entre os participantes e as professoras. Os participantes estavam cientes e autorizaram a filmagem das 

aulas conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (cf. apêndice A). 

 Foram 13 encontros de Roda de Conversa com um total de 26 horas aula. Filmamos dois 

encontros em cada turma, perfazendo um total de 12 horas de filmagem, das quais foram selecionados 

três encontros para serem analisados neste trabalho. 

 As filmagens serviram como terceiro instrumento de investigação para a triangulação e o 

cruzamento dos dados e para a observação do modo como os alunos interagem na Roda de Conversa 

tanto entre eles como com as professoras. 

 

5.3 O PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

5.3.1 Os alunos 

 Para o presente estudo, foi selecionada uma turma do segundo semestre do Curso Letras-

Espanhol da UFSM. O trabalho foi possível graças à ajuda da professora Elisenda, responsável pela 

disciplina de Produção Oral e Escrita em Língua Espanhola, e da professora Gina, colega pesquisadora 

da linha de pesquisa Linguagem e Interação, do Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma 

instituição.  
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 O grupo de 30 alunos foi dividido em três grupos com 10 alunos cada um. Cada participante 

assinou um termo de compromisso (cf. apêndice A), respondeu a um questionário (cf. apêndice B) e foi 

entrevistado (cf. apêndices C e D) antes de participar do projeto e ao final deste.  

Os participantes, tanto os alunos quanto as professoras, foram caracterizados com nomes 

fictícios para preservar a sua identidade.  

Foram selecionados quatro participantes de cada grupo, totalizando doze participantes. O 

critério de seleção dos participantes levou em consideração aqueles que responderam aos questionários, 

concederam as entrevistas e tiveram menos faltas nas Rodas de Conversa.  

 Para a caracterização do perfil dos participantes, utilizamos as informações fornecidas pelas 

respostas às perguntas de 1 a 9 do questionário respondido por eles. Os participantes, no momento da 

realização desta pesquisa, encontravam-se nas faixas etárias definidas no quadro 10 a seguir: 

          Quadro 10.- Faixa etária dos participantes 

Até 18 anos Oksana 

18-25 anos Silvana, Marc, Berta 

26-30 anos Tania, Gerard 

+ 30 anos Mireia, Oliver, Pol, Bruno, Joan, Iván 

            Fonte: Elaborado pela autora. 

Observamos que, no momento da realização desta pesquisa, seis alunos (50%) encontrava-se na 

faixa etária de mais de 30 anos, três deles na faixa de 18-25 anos (25%), dois na faixa entre 26 e 30 

anos (16%) e apenas uma na faixa de 18 anos (8%).  

Do total de participantes, dez (83%) afirmaram ter realizado estudos de espanhol em cursos de 

línguas particulares, na escola, na graduação ou ainda em disciplinas optativas. Dois alunos (17%) 

disseram não ter estudado espanhol. Convém registrar que, estanho caso dessa pergunta, os alunos 

poderiam responder com mais de uma opção, razão pela qual o total das escolhas não corresponde ao 

total dos participantes. No gráfico 1, podemos observar a lista de alunos com o tipo de estudo realizado 

referente ao espanhol. 
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Gráfico 1 - Lista dos alunos e o local de estudo de Espanhol 

 
                                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre o contato com o espanhol fora da sala de aula, um dos participantes afirmou ter morado 

no exterior, cinco tiveram contato com estrangeiros no Brasil, oito assistiram ou assistem a filmes em 

espanhol, dois fizeram viagens curtas, sete ouvem músicas na língua-alvo, três usam as redes sociais 

para se comunicar em espanhol e um usa a bíblia trilíngue para estudar línguas. É importante observar 

que, no referente a essa questão, também os participantes poderiam marcar várias opções, de modo que 

o total das opções escolhidas não corresponde ao total de participantes.  Os resultados podem ser 

observados no gráfico 2 abaixo: 

Gráfico 2.- Contato com a Língua Espanhola fora da sala de aula 

 

                          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do total dos alunos participantes, 11 (92%) responderam que as aulas de espanhol que haviam 

tido até o momento tinham sido em espanhol e apenas um participante (8%) disse ter tido aulas de 

espanhol em português.  
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Para os fins desta pesquisa, era importante saber o quanto os participantes estavam 

familiarizados com a prática conversacional. Por isso, no questionário, foi solicitado que respondessem 

com que frequência foram/eram trabalhados aspectos relacionados à conversação nas aulas de 

espanhol. A essa questão, cinco participantes (41,66%) afirmaram ter trabalhado frequentemente com 

aspectos conversacionais em sala de aula. Quatro alunos (33,33%) responderam que sempre 

trabalhavam com aspectos da conversação. Dois participantes (16,66%) disseram que raramente 

usavam a conversa em sala de aula e finalmente um aluno (8,3%) afirmou ter trabalhado a conversação 

em sala de aula às vezes. No gráfico 3, observamos as respostas para este questionamento.  

 

Gráfico 3.- Frequência de contato com a prática conversacional dos participantes 

 

                                   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre como eram ou haviam sido as conversações nas aulas dos participantes, eles responderam 

da seguinte forma: cinco (41,66%) alunos afirmaram que as conversações aconteciam apenas com o 

professor. Cinco (41,66%) participantes disseram que conversavam em grupos pequenos (de 3 a 5 

pessoas). Três (25%) afirmaram que as conversações eram de forma individual, ou seja, a interação 

acontecia apenas com o material didático. E dois (16,66%) disseram que as conversas aconteciam em 

dupla. Também aqui os participantes puderam marcar mais de uma opção, sendo igualmente por isso 

que as escolhas marcadas não correspondem ao total de participantes da pesquisa. O gráfico 4 a seguir 

apresenta os resultados numéricos: 
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Gráfico 4.- Forma de acontecer as conversações na experiência dos participantes antes da Roda de Conversa. 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para complementarmos as informações constantes no gráfico 4, questionamos os alunos sobre 

quais eram as atividades mais frequentes para a prática da conversação. As respostas obtidas foram as 

seguintes: sete (58,33%) alunos afirmaram que as interações conversacionais aconteciam através de 

conversas espontâneas. Seis (50%), através de leitura em voz alta. Quatro (33,33%),, através de 

diálogos criados pelos alunos. Quatro (33,33%), através de diálogos fomentados pelo professor ou 

presentes nos livros. E um (8%) participante respondeu que as conversas eram baseadas na repetição.  

Nessa questão, os participantes podiam marcar mais de uma opção; por isso, do mesmo modo que na 

questão anterior, as escolhas não correspondem à porcentagem total dos alunos da pesquisa. O gráfico 

5 abaixo apresenta a relação numérica das respostas.  

Gráfico 5 - Atividades mais frequentes na prática conversacional. 

 

    Fonte: Elaborado pela autora 
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Para finalizar a caracterização dos participantes, perguntamos a eles como classificavam os seus 

conhecimentos em espanhol, no que se refere à conversação, antes de começar a participar da Roda de 

Conversa em espanhol. Eles poderiam escolher uma opção dentre quatro: básico, intermediário, 

avançado e fluente (como nativo). As respostas dos alunos podem ser observadas no gráfico 6 a seguir: 

Gráfico 6.- Classificação pessoal de conhecimentos em espanhol (conversação) dos participantes. 

 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, dez participantes (83%) consideravam o seu nível como básico, um aluno (8%) se 

autoclassificou como pertencente ao intermediário e finalmente um dos participantes (8%) considerava 

que se inseria no avançado. 

 Para complementarmos essa informação, perguntamos aos participantes a que atribuíam o nível 

oral em língua espanhola. Eles poderiam escolher várias opções, por isso o numero total de escolhas 

não reflete o número total de participantes. Os resultados se encontram no gráfico 7 que segue: 

 

Gráfico 7.- Atribuições do nível oral em Língua Espanhola dos participantes. 

 
   Fonte: Elaborado pela autora 
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Dessa maneira, sete (58,33%) alunos atribuem os seus conhecimentos aos estudos realizados na 

graduação. Dois (16,66%) afirmam ter estudado na escola. Dois (16,66%) consideram que ter visitado 

um país de língua espanhola aumentou o conhecimento oral que têm. Dois (16,66%) afirmam ter sido 

autodidatas. Um (8%) participou de curso de idiomas. E finalmente um (8%) dos participantes morou 

no exterior para fazer intercâmbio.  

 Assim sendo, observamos que os participantes desta pesquisa constituem um grupo 

heterogêneo, formado por cinco mulheres e sete homens, cujas idades variam entre os 18 anos e os 30 

anos ou mais, sendo que a metade deles se encontra na faixa etária superior aos 30.  83% dos alunos 

considera que o nível de conhecimento oral de espanhol que têm é básico e o atribuem principalmente 

aos estudos que realizaram na graduação.  

 

5.3.2 As professoras 

 

 Para elaborarmos o perfil das professoras participantes do projeto, solicitamos que elas 

preenchessem uma ficha informativa com seis questões (cf. apêndice E), à qual acrescentamos uma 

entrevista ao final da sua participação no projeto (cf. apêndice F). 

 Na ficha informativa, foi solicitado que as professoras falassem sobre elas mesmas, seus gostos, 

suas preferências, seu modo de trabalhar etc. Assim, no delineamento dos seus perfis, reproduzimos a 

descrição realizada pelas próprias docentes. 

 

Professora Elisenda  

 A professora Elisenda, titular da disciplina, encontrava-se na faixa etária acima de 30 anos. 

Ministra aulas de espanhol há 15 anos, e sua última formação acadêmica é Doutorado em Letras. Assim 

Realizou curso de atualização para professores de espanhol no exterior em 2008. Na UFSM, orienta 

alguns projetos com participação de alunos, mas nenhum com foco na prática de língua. 
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Autodescrição: 

“Como professora, gosto de trabalhar de forma descontraída, mas organizada. Gosto de ter materiais 

diversificados, normalmente recrio alguns materiais prontos de outros colegas e os meus próprios. 

Prefiro trabalhar de forma colaborativa com outros colegas e comunicativa com os alunos. 

Colaborativa, dividindo experiências e materiais. Comunicativa, cujo foco da língua não recaia sobre a 

estrutura. Me sinto melhor em disciplinas iniciais de língua do que em disciplinas gramaticais. 

Eventualmente puxo explicações estruturais, sempre que isso derive de uma dúvida em uma aula 

comunicativa”. 

Professora Gina 

 A professora Gina se encontrava na faixa etária abaixo de 30 anos. Trabalha com espanhol há 9 

anos. A última formação acadêmica que obteve foi Mestrado em Letras, e, no momento, realiza 

doutorado na mesma área. Ela diz participar de eventos da área de ensino todos os anos e realiza 

viagens, quando possível, para os países vizinhos Argentina e Uruguai, a fim de aprimorar seu 

conhecimento linguístico. O último curso voltado para formação de professores de que participou foi 

no ano de 2010.  Entre 2010 e 2014, participou de alguns projetos de ensino de espanhol e prática oral, 

tanto de espanhol quanto português, que eram oferecidos em um dos laboratórios de idiomas da UFSM.  

Autodescrição: 

“Procuro variar os tipos de atividades que desenvolvo, aproveitando inclusive conhecimentos de 

outras disciplinas. Exemplo disso foram alguns jogos que envolviam matemática e desenvolvi no mês 

de janeiro desse ano ou atividades que envolviam geografia e história para tratar sobre antigos povos, 

como Astecas e Maias. 

Na escola pública, não temos muitos recursos, então procuro utilizar ao máximo o que a escola 

possui e outros recursos que consigo comprar para levar, por exemplo, cópias de textos, músicas, rádio, 

jogos.  

Também procuro observar o que os alunos estão trazendo para a sala de aula, quais são as suas 

referências, se assistem filmes, séries, novelas, desenhos, ouvem músicas em espanhol. A partir dessas 

informações vou modificando meu planejamento inicial. Acho um pouco complicado trabalhar as 4 



105 
 

habilidades em aula, mas talvez precise rever a maneira como trabalho para oportunizar essa vivência 

aos alunos”. 

 Neste capítulo abordamos o Contexto de realização da Pesquisa, conformado pela estrutura da 

Roda de Conversa, a organização da disciplina na qual foi realizado o projeto, os instrumentos de 

pesquisa e o perfil dos participantes. O seguinte capítulo está dedicado a Análise e Discussão dos dados 

do estudo.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O presente capítulo dedica-se à análise e à discussão dos dados deste estudo. Está organizado da 

seguinte maneira: primeiro, apresentamos a análise da Roda de Conversa sob o viés da Análise da 

Conversação e das interações presentes nos encontros; em seguida, a Roda de Conversa é observada 

sob a perspectiva dos alunos participantes através das suas crenças.  

 

6.1. ANÁLISE DA RODA DE CONVERSA 

 Está seção volta-se à análise das Rodas de Conversa em Espanhol que aconteceram durante o 

primeiro semestre de 2017 em uma turma do segundo semestre do curso de Letras-Espanhol da UFSM. 

Como explicado na metodologia do trabalho, a turma foi dividida em três grupos menores, e toda 

quarta-feira, durante duas horas, a aula seguia o modelo de Roda de Conversa. 

 Os grupos foram nomeados como G1, G2 e G3. Dentro de cada grupo, para poder analisar as 

falas, os participantes selecionados para a pesquisa foram identificados com os seus respectivos nomes 

fictícios e os participantes que não foram considerados para a pesquisa geral estão identificados como 

Ni.1, Ni.2, Ni.38, seguindo a sequência até chegar a Ni.10. As falas das professoras foram identificadas 

como: Cris, Eli e Gina. 

 Para a realização da análise, consideramos três encontros diferentes de Roda de Conversa, 

sendo um de cada grupo. Os encontros analisados, organizados de forma cronológica, foram os 

seguintes:  G1 - 10/05/2017, G2 - 24/04/2017 e G3 - 21/06/2017. Em cada encontro, analisamos três 

momentos: momento inicial, momento intermediário e momento final. Cada momento analisado possui 

entre 70 e 145 turnos de fala, dependendo do grupo e do assunto tratado.  

Também foram analisados alguns dos momentos prévios e posteriores às Rodas de Conversa 

que também foram filmados, mas que não formam parte da interação gerada a partir da atividade 

proposta, ou seja, são conversas que geralmente acontecem antes de começar ou depois de finalizar 

uma aula. Tais conversas aconteceram, majoritariamente, em espanhol, sendo por isso que 

consideramos importante a sua transcrição para análise.  Os momentos prévios analisados foram: grupo 

G2 - 24/04/2017; grupo G1 - 03/05/2017 e G3 - 21/06/2017. Os momentos posteriores foram: grupo 

G2 - 24/04/2017 e grupo G1 - 03/05/2017 e 10/05/2017. Vale salientar que nem todas as filmagens 

                                                           
8
 NI = Não identificado. 
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captaram esses momentos, pois algumas vezes a filmadora somente era ligada no momento de iniciar a 

atividade proposta para aquele dia. Por isso, a seleção de tais momentos levou em consideração 

gravações que contêm conversas em língua estrangeira sobre assuntos diversos que não têm a ver com 

atividades propostas pelas professoras. E é por esse motivo que os referidos momentos não coincidem 

com os momentos iniciais, intermediários e finais do restante da análise.  

A análise das conversações transcritas foi baseada nas características da conversação 

espontânea conforme exposto na metodologia. É importante mencionar que, na transcrição das 

interações da Roda de Conversa, utilizamos maiúsculas para palavras em língua materna ou usos 

inadequados na língua-alvo. Em cada um dos encontros, o número de participantes e a atividade 

realizada são diferentes, conforme especificado em cada transcrição. 

 Para a classificação do tipo de interação na Roda de Conversa e a aquisição de LE em sala de 

aula, utilizamos a descrição de Barbirato (2016), que reconhece quatro tipos de interação dentro da aula 

de línguas: Interações explicitadoras (nos métodos estruturalistas), interações explicitadoras 

(disfarçadas de comunicação), interações implicitadoras (em ambientes comunicativos) e interações 

irrelevantes para a aquisição, como descrito anteriormente na metodologia.  

 Assim, para o melhor entendimento da análise, ela está organizada do seguinte modo: primeiro, 

analisamos os momentos iniciais de cada Roda de Conversa selecionada; posteriormente, os momentos 

intermediários; na sequência, os momentos finais de cada encontro; por fim, apresentamos a análise das 

conversações que aconteceram antes de começar a Roda de Conversa propriamente dita e depois de 

esta ter sido finalizada. Tais momentos foram intitulados de momentos prévios e momentos posteriores. 

Por fim, apresentamos um resumo geral das características das Rodas de Conversa que são 

comuns a todas elas.  

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

6.1.2 Momentos Iniciais da Roda de Conversa 

 

6.1.2.1 Momento inicial G2 

Identificação Grupo G2 

Momento da gravação Inicio da Roda de conversa 

Professora Elisenda 

Participantes Bruno, Mireia, Tánia, Gerard, Ni.1, Ni.2, Ni.3, 

Ni.4, Ni.5, Ni.6 

Atividade proposta Vídeo de animação “A ponte” 

Data 24/04/2017 

1 Eli Bueno, me parece que podemos iniciar con la actividad.  

  ((pasa el video)) 

 Eli Muy bien! ((suspira)) 

  ((silencio prolongado)) 

5 Eli Algo que parece algo infantil, verdad? Por ser un dibujo animado, pero yo pensé un 

montón de temas para tratar. Ustedes también? como 

 Ni. 5                                                                                  [Ego 

 Eli Ego, sí. Les pasa eso, esse tipo de problemas con el ego, de uno mismo y el ajeno? 

 Ni.5 A veces 

 Eli  A ver, habla que yo voy a comer! 

10  ((risas)) 

 Ni.5 Vivimos eso todos los días 

 Eli                                     [sí 

 Ni.5 En la SUIDÁ ciudad ((se corrige)) 

 Ni.7 También la TOLE, TOLE, tolerancia con las personas de modo general tanto 

CRIANÇA CUANTO adulto. Tolerante es SE PONER en el lugar de todos los otros 

para así hacer una sociedad mejor para todos 

15 Eli  Ponerse en el lugar del otro parece algo bien difícil. Casi que un cliché, pero 

fundamental no? 

 Tánia MUITAS VEZES O QUE PASSA AOS OUTROS  REGRESSA 

 Eli Acción y reacción no? Lo que tú le haces a uno, vuelve para ti 

 Tánia Yo ya…  

 Eli Ya te pasó? 

20 Tánia Ya me pasó. Cuando iba a trabajar ENCUENTRÉ un maleducado, MAS AÌ EU 

PENSAVA VAI LEVAR O QUE. ENTÃO É MELHOR FAZER DIFERENTE E A 

PESSOA FICA SEM GRAÇA 

 Eli Si 

 Tánia POR EXEMPLO, SE TOCA NÉ? SINCERAMENTE DÁ VONTADE DE TRATAR 

DA MESMA FORMA 

 Eli [Sí 

 Tánia SEMPRE QUIS SER DIFERENTE E ESTAS COSAS SEMPRE ME 

TROUXERAM? ((pergunta a la moderadora)) 

25 Eli Trajeron  

 Tánia  Siempre me trajeron cosas buenas 

 Ni.7 A veces son explosivos 

 Eli Hay que tener un autocontrol grande para no ser explosivo 

 Tánia Pero yo no soy una persona explosiva. Pero tengo que ME POLICIAR para escuchar 

a las personas. Yo no tengo mucha paciencia. Pero piensa, respira y después HACE 

30 Eli Pensar antes de hacer 

 Tánia  Sí 

 Ni.5 Pasa con la política, unos siempre quieren tener razón 



109 
 

 Eli Sí, “coxinhas e petralhas” uno siempre está correcto y no quiere oir al otro. Son 

siempre opuestos no quieren llegar a un punto en común. 

 Ni.5 El otro lado no quiere llegar a los puntos positivos del otro lado 

35 Eli  Sí se la pasan peleando 

 Tánia Ellos querían la misma cosa ((refiriéndose al video)), es la vida real 

 Eli Sí 

 Ni.5 Pero quieren poder 

 Tánia Muchas personas PREFEREN BRIGAR no sé 

40 Eli Pelearse 

  ((llegan participantes Mireia, Ni.6 e Ni.8)) 

 Eli Ustedes creen que es personalidad 

 Ni.1 Pero también hay personas que no dicen nada, que se quedan calladas y no hay 

diálogo. Entonces si una dijese “oye no me hables así porque me estás ofendiendo” 

 Eli Se sientan acá ((mostrando dos lugares para Mireia e Ni.6)) 

45 Ni.3 Hay personas que no mudan 

 Eli Hay personas que no cambian 

 Ni.3 Sí. En el caso del mío, SEGUNDO el caso SE UM NÃO SE 

ABAIXASSE…((inaudible)) 

 Eli TÁ, y cómo ellos llegaron a 

 Mireia Puedo? ((señalando el guacamole)) 

50 Eli Sí claro, es una cortesía de Cristina 

 Mireia Delicioso! 

 Eli Rico no? Tá, cómo es que los otros bichitos llegaron al consenso  

 Tánia Yo creo que habían visto lo que había ocurrido y también ellos no podían pensar de 

otra manera 

 Ni.4 Ellos traba…traba.. 

 Eli Trabajaron 

55 Ni.4 Trabajaron JUNTOS 

 Eli Juntos, en equipo 

 Ni.4 Sí, para conseguir lo que querían  

 Ni.1 Una de las cosas que se vio, no sé si es la metáfora, pero una imagen los bichitos 

grandes o los animales grandes se creían importantes. De repente aparece un bichito, 

de manera educada, queriendo pasar: “Qué es eso? Salí de acá”. Entonces uno tiene 

que aprender que de los pequeños se aprende también. Que los pequeños también 

pueden hacerlo bien 

 Ni.4 Eso se ve hasta en los… los... ESQUECI AGORA ATÉ EM PORTUGUÊS...Cargo 

60 Eli Profesiones? 

 Ni.4 Sí, Las personas que se dicen mejores 

 Eli Sí, cuando Ni.1 habló, yo no había pensado, cuando Ni.1  habló yo pensé justamente 

eso, hay profesiones que se creen mejores, más importantes o que son mejores. 

Incluso nuestra profesión. El profesor, ah el profesor enseña, el alumno aprende  

 Ni.6                                      [solo eso 

 Eli Y ni siempre 

65 Ni.5 No es más 

 Eli No, nunca fue, pero nunca permitimos. Verdad? El profesor nunca permitió o la 

sociedad. Como nosotros creíamos que era aprender y enseñar.  

 Ni.1 Hay jerarquías que te dicen yo soy esto y vos sos joven y tienes que hacer lo que yo 

digo. Entonces yo tuve ese problema en mi familia, que son jerarquías que uno no 

puede cuestionar a un adulto o con profesionales 

  Eli Una cosa es respeto, eso tenemos que tener con cualquiera y otra cosa es, bueno con 

respeto le voy a cuestionar porque no estoy de acuerdo. Pero eso era así, cuando yo 

era niña mi padre, nosotros teníamos muchos problemas porque yo era la, soy la 

menor de los tres hermanos y le contestaba. Me decía que no y ya preguntaba por 

qué? Y mis hermanos no le preguntaban. “Pero no se puede decir nada para ti, tú 
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tienes que respetarme yo soy tu padre y punto”. Eso fue un problema por muchos 

años. Hoy en día él es quién me pide más consejos. Me pregunta más las cosas.  

 Ni.4 En mi familia también es así. Antes de yo…nacer?  

70 Eli                                                                               [sí 

  Mis hermanos nunca cuestionaron mi padre porque es militar y así… 

 Eli Como burros 

  ((todos ríen)) 

  Pero cuando crecí, mude, FUI EMBORA, TIVE otras visiones de muchas cosas. 

Entonces siempre estaba hablando con mi padre, pero de hecho nunca fue RUDE 

75 Eli Rudo 

 Ni.4 Rudo. Solo nosotros hablamos mucho 

 Eli Tienen una  relación mejor, qué bueno! Para los que llegaron, entonces Cristina hizo 

guacamole, hay unas tortillas que se dice, yo conozco como nacho  

 Eli Está riquísimo verdad? 

79 Ni.1 Sí 

  

 

No trecho transcrito do momento inicial da Roda de Conversa do Grupo G2, é possível observar 

que, depois da apresentação do vídeo, as interações orais são estimuladas pela moderadora e as trocas 

de turnos acontecem em uma espécie de vaivém entre moderadora e alunos, ou seja, a moderadora 

inicia o turno, o aluno responde ou interage em relação ao turno da moderadora e a moderadora retoma 

o turno para continuar a interação seja com o mesmo aluno, seja com um aluno diferente. Não existe, 

nessa troca, a intenção de avaliar o aluno, mas de estimular a sua participação e o seu engajamento no 

assunto proposto a partir do vídeo. É possível notar que os participantes que chegam atrasados se 

incorporam rapidamente e começam a interagir de modo natural, como, por exemplo, a interação que se 

dá entre Mireia e a Moderadora sobre o prato que está na mesa (linhas 48 a 50). Há uma pequena 

quebra do assunto que está sendo abordado, mas a conversa volta ao tema do vídeo rapidamente, pois, 

na linha 51, a moderadora retoma os questionamentos. 

  

O quadro 11 contém as características conversacionais do momento inicial do grupo G2. 
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Quadro 11.- Características conversacionais. Momento inicial G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 No que se refere ao tipo de interações, notamos predominância de uma interação  implicitadora, 

já que moderadora e participantes interagem de forma colaborativa: não é sempre ela que inicia os 

turnos, e os alunos dão continuidade à conversa sem a necessidade de que a moderadora interfira o 

tempo todo. Percebemos também que os participantes, aos poucos, conseguem expressar ideias e 

opiniões e, conforme transcorre a interação, eles se sentem mais engajados no debate sobre o assunto 

do vídeo. Observamos também que alguns participantes apresentam dificuldade para manter a interação 

totalmente em espanhol, como é o caso de Tánia, que, em alguns momentos, parece não perceber que 

está falando em sua LM e, em outros casos (linha 24, 25 e 26), pergunta à moderadora sobre a 

conjugação correta do verbo trazer em espanhol. Acreditamos que a falta de vocabulário e a 

insegurança fazem com que, em dados assuntos, a fala dos participantes seja mais limitada ou que eles 

tenham de recorrer ao uso da sua língua materna.  

 

 No quadro 12, a seguir, está organizado o tipo de interações localizadas no trecho analisado: 

 

 

 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento inicial G2 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

A Roda inicia com 8 participantes e vão chegando 

até completar 10. (linhas 1 a 79) 

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

A moderadora inicia o turno o aluno responde e a 

moderadora retoma o turno. Essas trocas não têm as 

características do IRA pois não existe a intenção de 

avaliar (linhas 14 a 70) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes se sentem a vontade para conversar 

sobre experiências pessoais relacionadas com o 

assunto que está sendo tratado. E percebe-se um 

ambiente relaxado. (linhas 17 a 77) 

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; A interação está centrada no assunto tratado no vídeo  

(linhas 1 a 77) 

Execução numa identidade temporal |***** 
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Quadro 12.- Tipo de interações. Momento inicial G2 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento inicial G2 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 
Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 
Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 
Observado em todo o trecho analisado  

Interações irrelevantes para a aquisição. Não houve 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na sequência, analisamos a parte inicial do grupo G1. 

6.1.2.2 Momento inicial G1 

 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Início da Roda de conversa 

Professora Cristina 

Participantes Iván, Berta, Ni.1, Ni.2, Ni.3, Ni.4 

Atividade proposta Vídeo argentino sobre valores 

Data 10/05/2017 

1 Cris  Bueno, quien llegó, llegó, quien no va a perder el video.  Uy!!!! (apaga la luz)) Lo dejo así 

((luz encendida)) o así ((luz apagada)) 

 Iván Así 

 Ni.2 Así 

 Ni.4 Así 

5 Cris Bueno, no se vayan a dormir. Por favor jajaja! 

  ((ruidos de ronquido)) 

 Ni.3 NÃO TE GARANTO NADA! 

 Cris Ja ja ja! Te despierto! 

  ((Pasa video sobre valores)) 

10 Cris Entendieron? Quieren verlo de nuevo? 

 Iván Puede ser 

 Cris Está bien, es chiquito 

  ((pasa video nuevamente y al terminar enciende la luz)) 

 Cris Dónde creen que pasa este video? En qué país? 

15 Iván Argentina 

 Cris Está fácil porque aparece en el mapa! 

  ((Todos ríen)) 

 Cris Habrían distinguido sin ver el mapa? 

20 

 

Iván Sí 

 Cris El acento es diferente no? 

 Berta Sí 

 Iván Sí 

 Ni.3 Sí 

25 Cris Bueno y qué pasa en ese video? 

 Berta Es un hombre que no es muy educado 

 Cris Ajá, que no saluda 

 Iván                        [Que no saluda a los otros 
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 Cris Ustedes creen que hay lugares que realmente sucede así? Donde llegamos, todo mundo 

saluda y… 

30 Ni.3 Sí 

 Ni.2 Sí  

 Iván Pasa mucho NO interior 

 Cris En el interior? Y aquí en Santa Maria? 

 Ni.3 No 

35 Ni.4 No 

 Berta Muy raro 

 Iván En algunos barrios, las personas se CONHECEM y se saludan 

 Cris Y en este video, parecía que todos se conocían o no? 

 Iván Sí era un café y todos eh… esta persona no PERTENCIA, pertenece ((se corrige)) a ese, a 

ese… 

40 Cris                            [A ese lugar. Llega en su coche y entra… 

 Iván Y no sabe de la INTERAÇÃO 

 Cris Sí, quien viene de otras ciudades aquí? Creo que todos los que estamos aquí somos de otras 

ciudades no? Alegrete ((apuntando a Berta)) 

 Iván Dom Pedrito 

 Cris Dom Pedrito 

45 Ni.2 Cacequi 

 Cris Cacequi 

 Ni.3 Agudo 

 Cris Agudo 

 Ni.4 Río 

50 Cris Y cómo es en sus ciudades, se saludan o no? 

 Berta [Se saludad 

 Iván [Saludan 

 Ni.2 [sí 

 Ni.3 [Se saludan 

55 Ni.4 NO RIO NÃO  

 Cris Cómo es en Río? 

 Ni.4 Ah… É BEM CHEIO DE PALAVRÃO ((portugués indaudible)) 

 Cris Pero eso es en todo Río? 

 Ni.4 No, no, donde yo vivía 

60  ((risas)) 

 Cris Pues dónde vivías? 

 Ni.4 Mesquita 

 Cris No sé, no conozco. Pero todo mundo, también las mujeres dicen eso? 

  ((risas)) 

65 Ni.4 No, no solamente hombres 

  ((risas)) 

 Cris Ah bueno, imagínate!  

  ((todos ríen)) 

 Cris Ay, ay! En Agudo que es una ciudad pequeña, cómo es? ((dirigiéndose a Ni;3) 

70 Ni.3 Sí, es pequeña, todo mundo se saluda 

 Cris Y en Cacequi? (dirigiéndose a P4) 

 Ni.2 Sí todo mundo 

 Cris Y en ciudad pequeña todo mundo se conoce no? 

 Ni.3 Sí sí 

75 Ni.2 Sí 

 Cris “mira, ya viste a fulana? Ya tiene otro novio! Y fulano? Está saliendo con no sé quién! Todo 

mundo sabe…En Alegrete? 

 Berta Sí, sí 

  ((varios participantes hablan al mismo tiempo y ríen)) 
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 Cris Y En Don Pedrito  

80 Iván Sí… 

 Berta [Y en Alegrete todo mundo es familia. Entonces Fulano es primo, es tío… 

 Cris No se pueden casar entre sí! ((en tono de broma)) 

  ((todos ríen)) 

 Berta Pero las personas son muy, son muy… ay no sé la palabra, pero son muy educadas. Todo 

mundo saluda “cómo está? Buenas tardes!” 

85 Cris Sí, si eso  creo que... Santa Maria es un poco más grande. Viene gente de otros lugares 

entonces… 

 Berta [Creo que acá hay también eso. Por ejemplo en el mercado que está cerca de mi casa, por 

ejemplo, las personas se saludan, “buenos días” “cómo está?” 

 Cris Sí, yo creo que depende el lugar 

 Ni.2 BRINCADEIRAS A PARTE. En Santa Maria las personas no son muy educadas 

 Cris No? 

90 Ni.2 No, por ejemplo, en mi trabajo todos los días llego y digo “buen día!” y algunas personas 

MIRAN PARA MÍ y no responden, COMO SE FOSSE… muchas personas, muchas 

personas  

 Cris A mí ya me ha pasado eso 

 Ni.2 Principalmente los más jóvenes son los más maleducados.  

 Cris Sí, también me ha pasado eso. Donde yo vivo son varios edificios y a veces llego y la gente 

está sentada en el patio. Saludo y algunos responden, otros no.  

 Ni.4 [Una cosa… 

95 Cris [y los que responden son las personas ya con más edad. Los ancianos. 

 Ni.4 Una cosa que aprendí en mi casa es que cuando llega en un lugar yo saludo, pero si estoy en 

un lugar quien saluda primero es el más joven para más ANTIGO, antiguo? ((preguntando a 

la profesora)) 

 Cris O el más adulto, el más viejo, el más grande… 

 Ni.4 Para mí tiene esta HIERARQUIA. Y si estoy en un lugar y llega alguien más joven que yo, 

espero que él me salude y no yo. ((habla en portugués inaudible)) 

 Cris Sí, es raro. Algo que me llamó la atención mucho en Brasil cuando vine, no esta vez, la 

primera, cuando una persona estornuda ACHIN! en México y en todos los otros países 

latinos la gente siempre dice: “salud” o en Argentina, por ejemplo dicen: “salud y plata” y 

aquí cuando las personas estornudan tienen que decir: “disculpa”, nadie te dice salud! 

100  ((todos ríen)) 

  Qué les pasa? Por qué no me dicen salud. Ahora siempre en mi casa digo salud y mi marido 

ya se acostumbró y también dice “SAÚDE”. Esta vez que fuimos a México las personas 

estornudaban y yo no decía nada. Todo mundo me miraba como diciendo: qué mal educada. 

Claro con el contacto con las costumbres brasileñas. Eso es una cuestión de las costumbres 

de cada lugar y no quiere decir que la persona sea maleducada, pero decir: “Buenos días”, 

“buenas tardes”, “con permiso” , eso creo que es mundial. Volviendo al tema, el video habla 

sobre valores. Para ustedes qué otros valores son importantes? 

 Ni.4 Para mí la forma de hablar con otra persona. Yo no llamo O Iván  de VOCÊ EU CHAMO 

DE SENHOR que sería usted no? 

 Cris Sí, sería respeto no? 

 Ni.4 Y yo por ser más… 

105  ((llega NI.1)) 

 Ni.1 Buenas noches! 

 Cris Llegó!! Hola! 

 Ni.1 Sí, gracias! 

 Iván Y las personas más viejas también tienen que TER RESPECTO con los jóvenes. No es 

porque es más viejo ((ruídos)) que puede PIENSAR que sabe más. 

110 Cris Claro! Porque el respeto al final de cuentas lo aprendemos de los más viejos. No podemos 

exigirle respeto  un niño que tiene unos padres que son maleducados, por ejemplo. 
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 Iván No sé, en toda parte las personas que vienen del interior me parece que cul… 

 Cris CultIván 

 Iván CultIván más esos valores 

 Cris Por qué ustedes piensan que las personas del interior…? 

115 Iván No sé, EU ACHO que por ser más PROXIMOS 

 Cris O tal vez porque no están en contacto con los grandes cambios de la ciudad 

 Iván O tienen más tiempo para FALAR. No que en CIDADES grandes no se tiene, en RIO DE 

JANEIRO yo conocí una familia que el padre y sus hijos era TUDO que ni NO INTERIOR 

un RESPECTO tan grande. Eran tres hijos y solo uno era pequeño. MAS ELES para beber 

una cerveza pedían PERMISÃO para su padre y hoy no se ve más eso.  

 Cris Ah, no hoy a los doce, trece años ya están… 

 Iván Esa fue una familia de Duque de Caxias ((dirigiéndose  Ni.4 que es de Rio de Janeiro)) 

120 Ni.4 Tal vez FOSSE militar no? En casa de ella ((se refiere a su madre)) para ALMOÇAR tiene 

que pedir PERMISION, a no ser que NÃO SEJA CASA NÉ, MAS SE ESTIVER NA SUA 

CASA tiene que PEDIR PERMISION.  

 Cris En serio? en México se usa mucho el usted como tono de respeto. Por ejemplo con los 

profesores, policías… algunos padres enseñan a sus hijos a que les hablen de usted. En mi 

caso no, siempre fue tú y mis tías siempre peleaban con mis padres por eso. 

 Berta En mi caso también, tengo la costumbre de llamar a mis padres de “tú”, pero tengo mucho 

respeto por ellos. No los llamo de… pero a otras personas sí, mi abuelo, otras personas yo 

llamo de “SENHOR” o “SENHORA”, pero…  

 Ni.4 [conmigo fue al contrario. Ellos no me COBRAVAM, pero después de FICAR MAIS 

VELHO yo comencé usar usted, siempre era VOCÊ y ahora es “O SENHOR”...  

 Cris Ah... nunca pude, yo veía a mis amigas que hablaban de usted y yo intentaba, no podía. 

Siempre era tú, tú, tú y todavía hoy. Antes decía que hoy fue día de las madres en México y 

le mandé un mensaje, pero todo normal, es más como si fuera una amiga…  

125 Iván En casa de mis padres, de mi madre yo siempre llame de “SENHOR” y “SENHORA” ya 

mis hijos no, solo tú. 

 Cris Vimos un video ((dirigiéndose a Ni.1 que llegó tarde)) que habla sobre valores y de eso 

estamos hablando. 

 Ni.1 Sí, está bien 

 Cris Hay una frase en el vídeo. Lo que le dice el señor al joven. Ustedes entendieron? 

 Iván No 

130 Berta Sí, algo así como, no va a ME saludar, dormimos juntos? 

 Cris Sí, dice saluda o hemos dormido juntos? 

 Iván Ah, así se dice! 

 Cris Aham, pero se dice también así como tú ((dirigiéndose a Ni.1)) dices, dormimos juntos? 

Para cuando una persona no te saluda. Creo que también en portugués se dice. 

 Iván Sí, NO INTERIOR se usa mucho 

135 Ni.1 Dormimos juntos. No me recor... como se dice? 

 Cris No me acuerdo 

137 Ni.1 No me acuerdo de haber dormido contigo. Acá se dice  

 

 As interações do momento inicial do grupo G1 apresentam trocas de turno constantes. Apesar 

de não existir uma ordem predeterminada para os turnos, é possível perceber que estes acontecem de 

um modo parecido com o grupo G2. A moderadora inicia o turno e o aluno responde, a moderadora 

retoma o turno e interage com outro participante. É perceptível que, embora exista certa naturalidade, 

os participantes ainda não conseguiram se desprender totalmente da estrutura de participação que 

envolve professor-aluno-professor. Notamos que também não existe a intenção de avaliar as respostas 
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dos alunos, mas sim de manter uma interação que seja fluida e o mais parecida possível com uma 

conversação informal.   

O quadro 13 detalha as características conversacionais presentes no momento inicial do grupo 

G1 analisado: 

 

Quadro 13- Características conversacionais. Momento inicial G1. 

 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento inicial G1 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

A Roda inicia com 5 participantes. A moderadora 

inicia a interação. 

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

As trocas de turno não estão predeterminadas. 

Apesar disso a moderadora questiona e estimula a 

conversa entre ela e os participantes. Não há 

conversa totalmente espontânea ainda, mas também 

não é uma conversa do tipo avaliativa . (Linhas 10 a 

137) 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

A princípio a moderadora estimula as falas a partir 

de perguntas (linha 10 a55) Aos poucos os alunos 

estão mais livres de seguir a ordem da conversa 

de forma mais independente, mas ainda com 

muita participação da moderadora. (linhas 56 a 

137) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes fazem brincadeiras e piadas (linhas  

5 a 8; 57 a 68; 82 e 137) 

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada.  

Interação centrada numa tarefa comum; A conversa está centrada na fala sobre o vídeo 

Execução numa identidade temporal ***** 

Elaborado pela autora 

No que se refere ao tipo de interações que aconteceram na parte inicial da Roda de Conversa do 

grupo G1, também é possível identificar, em primeiro lugar, algumas interações explicitadoras. Isso 

acontece logo após o término do vídeo exibido, quando a moderadora realiza algumas perguntas para 

ter certeza de que o conteúdo foi compreendido. Não entanto, o objetivo dessa primeira interação não é 

o de avaliar o conhecimento do aluno ou estudar conteúdo gramatical e também não se espera que haja 

respostas previamente estabelecidas. O que a moderadora quer é estimular a conversação para que os 

alunos possam manter a conversa depois e, assim, expressar ideias e opiniões para poderem conseguir 

uma interação implicitadora. 

No momento em que os participantes começam a falar das suas experiências pessoais e 

expressar opiniões (linha 44), podemos dizer que não se trata mais de uma interação totalmente 
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explicitadora. Nesse momento, a interação passa a ser implicitadora, porque, apesar de as trocas de 

turno continuarem predominantemente moderadora-aluno-moderadora, os participantes trabalham 

juntamente à moderadora na construção do conhecimento e começam dar sequência à conversação.  

O quadro 14 contém um resumo das interações presentes no trecho analisado.   

 

Quadro 14 - Tipo de interações. Momento inicial G1 

 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento inicial G1  

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 
Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 
Observado no inicio da interação (linhas 10 

a 83) 
Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 
Observado na sequência das explicitadoras 

(linhas 84 a 137) 
Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 
Fonte: Elaborado pela autora 

 Na sequência, consta a transcrição do momento inicial analisado da Roda de Conversa do grupo 

G3 

6.1.2.3 Momento inicial G3 

Identificação Grupo G3 

Momento da gravação Inicio da Roda de conversa 

Professora Gina 

Participantes Pol, Oliver, Oksana, Silvana, Ni.1, Ni.2, Ni.3 

Atividade proposta Jogo de tabuleiro 

Data 21/06/2017 

1 Gina Vamos a empezar el juego? 

 Ni.2 Vamos a hablar español!  

 Gina Oliver. Tú vas a empezar y dependiendo del número tú vas a preguntar para la 

otra persona. Va a elegir una de las compañeras o el compañero y va a preguntar.  

 Oliver  Si tienes tiempo para salir, pero no tienes dinero? Para quién…(señala al 

compañero de al lado) 

5 Gina Pol. Qué haces? 

 Oliver Si tienes tiempo para salir, pero no tienes dinero?  

 Pol Me quedo en casa, sí, si no tengo dinero. O me voy a casa de mis PARENTES, de 

mis hermanos, mi madre  

 Ni.2 Y come comida allá… 

 Gina                            [y no tiene que gastar su dinero, deja que los otros gasten el 

suyo… 

10 Ni.2  Mi abuelo decía: puedo QUEDAR para la cena 

 Gina  Y no hablaba en libras ((risas))  ((llega P7)) Hola muchacha qué tal? E. Ahora… 

cuatro, para quién va a preguntar?  

 Pol Si pudieras viajar en el tiempo… usted ((señala a la participante Ni.2))                 

 Ni.2 Ay… qué complicado… me gustaría hablar de dinero… ((risas)) porque no tengo 

mucho… 
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 Gina Te gustaría ir al futuro o al pasado? 

15 Ni.2 Al futuro 

 Gina Por qué al futuro? 

 Ni.2 Porque estoy muy ansiosa y QUIERRO graduarme deprisa, muy rápido y no 

sentir más frío. 

 Pol Cuáles son tus planes para después de la graduación?  

 Ni.2 Aún no lo sé. No sé si voy a vivir en Goiania o Brasilia… 

20 Pol Una de las DUAS? 

 Ni.2  huhumm 

 Gina De cualquier forma te vas de acá? 

 Ni.2 Sí, no aguanto más sentir frío y no tengo ganas de salir porque, ah… me gustaría 

salir con mis hermanos… con mi familia… 

 Gina Y cuánto tiempo falta para que tú termines todo? 

25 Ni.2  Si todo sale como lo pienso, creo que al final de este año.  

 Gina Te falta solo las prácticas entonces? 

 Ni.2 Prácticas y otras ASINATURAS más.  Asignaturas? ((pregunta a la profesora)) 

 Gina  Sí, o disciplinas también porque asignaturas se usa más en España… 

 Ni.2 Cómo? 

30 Gina Asignatura se usa más en España 

 Ni.2  Ah….. Disciplina, asignatura es solo en España? 

 Gina Es más común, no puedo decir que es solo. Sabemos que con tantos países  claro 

que no van a hablar una sola palabra.  

 Ni.2 A veces buscamos, buscamos unas palabras más difíciles, pensamos que las 

palabras comunes no son utilizadas…  

 Gina Sí, pero en realidad yo creo que debemos hacer eso no? Buscar las otras palabras, 

porque trabajamos mucho con las semejanzas entre portugués y español y termina 

por tener muchas semejanzas, pero las diferencias tenemos que buscarlas también.  

35 Ni.2                               [yo no sabía que existe también 

 Eli                                             [y termina por tener muchas semejanzas, pero las 

diferencias tenemos que buscarlas también 

 Ni.2 No puedo leer esa. ((en su turno del juego)) 

 Pol Si pudieras leer… 

 Gina                  [Cuál es el turno, es el blanco? Para quien quién le vas a hacer esa 

pregunta? 

40 Pol Si pudieras leer pensamientos 

 Gina Si tú pudieras leer pensamientos 

 Ni.2 Oksana. ((mirando a otra participante llamada Silvana.) 

 Oksana Oksana sou eu...((risas)) ela é Silvana. 

  ((risas y muchas hablas al mismo tiempo)) 

45 Gina Cuando dices, pero las dos miran, dices Oksana, las dos miran… sí ustedes hacen 

eso, las dos miran 

 Ni.2 Entonces tú, E. 

 Silvana Yo ganaría dinero, plata por adivinar 

  ((todos ríen y hablan al mismo tiempo, difícil escuchar con claridad)) 

 Gina Te gustaría hacer eso? Saber leer pensamientos? 

50 Silvana Sí 

 Ni.2 No me gustaría saber…((pausa)) de algunas personas 

  ((risas)) 

 Gina Por qué no? 

 Ni.2 Porque puede ser peligroso 

55 Pol Pero creo que en algunos momentos es importante 

  ((risas)) 

 Oksana En las clases… en los seminarios 

 Gina Por qué sería importante? 
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 Oliver En algunos momentos 

60 Pol Para confirmar… 

 Gina En qué momentos? 

  ((risas y varias hablas al mismo tiempo) 

 Pol Pero, a veces que estamos hablando con alguien que… 

 Ni.2                                                                            [ay están grabando! 

70 Pol Que estamos CIENTES de sus intenciones la persona da la respuesta que 

((inaudible)) creo que saber la verdad siempre es bueno 

 Silvana No por ese punto 

 Pol MAS al final es mejor 

 Gina             [Como así, no por ese punto? 

 Silvana ((hace un gesto de sufrimiento, no dice nada)) 

75 Pol Sí, puede ser que venga a DOER mucho, pero es lo mejor. Siempre es MELHOR, 

mejor ((se corrige)) 

 Silvana Si pudieras predecir el futuro ((en su turno del juego)) 

 Gina Para quién? 

 Silvana Para ((muestra la participante)) 

 Ni.3 Si pudiera?... 

80 Gina Predecir el futuro… 

 Ni.3 El mío? 

 Gina No sé…como quiera 

 Silvana PODE COBRAR ((en tono de broma)) 

  ((risas)) 

85 Gina Si pudieras predecir el futuro, qué difícil no? 

 Ni.3 Yo… yo no sé contestar, porque a mí me parece… no me GUSTA esas cosas de 

predecir, hacer muchos planes. Yo creo que nuestra vida cambia diariamente y 

nosotros no nos damos cuenta siquiera. Es algo muy difícil de verdad, es personal, 

no me gusta imaginar cómo voy a estar en tantos años, qué voy a estar haciendo. 

Así que yo no sé contestar 

 Gina No te gusta hablar del futuro entonces? 

90 Ni.3 No, no 

 Gina Alguno de ustedes ya buscó saber sobre el futuro? ((la profesora mira a  Pol  y 

todos ríen)) 

 Gina Sí, verdad? Nos miró así… ((dirigiéndose a Silvana)) 

 Pol Sí, pero nadie más fue EN LA CARTOMANTE aquí? Solamente yo? 

  ((todos dicen NO  ríen)) 

95 Pol Mentira! Mentira! 

 Ni.2 yo 

 Silvana Yo también 

 Ni.3 Yo no he ido 

99 Gina Cómo fue la experiencia? 

 

 O trecho acima, correspondente ao momento inicial da Roda de Conversa do grupo G3, começa 

de forma espontânea. Não existe uma ordem de fala predeterminada, porém, como a atividade proposta 

para esse dia foi um jogo de tabuleiro, a moderadora indica quem deve iniciar e a ordem que o jogo 

deve seguir (linha 3). Toda a sequência de interações acontece de maneira natural e espontânea. No 

quadro 15, observamos as características conversacionais do trecho analisado. 
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 Quadro 15- Características conversacionais. Momento inicial G3 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento inicial G3 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

A Roda inicia com 5 participantes. A moderadora 

inicia a interação. 

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Ao começar a atividade a moderadora indica quem 

vai começar com o dado, depois as conversas 

continuam sem turno predeterminado e de forma 

natural  (linhas 1 a99) 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

Observamos isso ao longo de toda a interação 

(linhas 1 a 99) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes conversam de modo natural e 

realizam brincadeiras e piadas ao longo de toda a 

interação   

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; Conversas espontâneas e jogo de tabuleiro 

Execução numa identidade temporal ******* 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na parte inicial do grupo G3, também foram observados os tipos de interações presentes. A 

interação em espanhol é estimulada a partir da atividade proposta para esse dia, um jogo de perguntas 

na forma de tabuleiro. As trocas de turnos advindas dos questionamentos realizados a partir do jogo 

podem ser enquadradas no tipo de interação implicitadora, como categorizada por Barbirato (2016), já 

que a moderadora constrói, junto com os participantes, a comunicação de forma colaborativa.  Nesse 

sentido, observamos que os alunos são capazes de manter uma conversa de modo natural, além de 

conseguirem expressar as suas ideias, opiniões e sentimentos, prioritariamente, na LE. 

 O quadro 16 abaixo apresenta o resumo do tipo de interações localizadas no trecho analisado. 

 

Quadro 16- Tipo de interação. Momento inicial G3 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento inicial G3 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 
Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 
Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 
Observado em toda a parte inicial  

Interações irrelevantes para a aquisição. Não houve 

Fonte: Elaborado pela autora 
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De modo geral, nos trechos correspondentes ao início da Roda de Conversa dos três grupos, é 

possível observar que os participantes se esforçam para utilizar a LE, principalmente quando percebem 

que a Roda já começou. Podemos ver também que os participantes já estão acostumados com a rotina 

da Roda de Conversa e não se intimidam com a filmadora. Percebemos, inclusive, que os participantes 

que chegam atrasados se aderem rapidamente à interação que está acontecendo e começam a 

participação em LE de modo natural. 

Nas transcrições até então apresentadas, referentes aos momentos iniciais das Rodas de 

Conversa, percebemos o esforço das moderadoras para que a interação entre os participantes aconteça 

de uma forma mais natural possível, como, por exemplo, no caso das interações geradas a partir dos 

vídeos apresentados nos grupos G1 e G2, nas quais as moderadoras questionam os alunos 

constantemente sobre as ações acontecidas no vídeo e tentam relacionar esses fatos com o cotidiano 

deles. Daí a importância do engajamento e do bom preparo de quem coordena a Roda de Conversa, 

pois não se trata apenas de uma espécie de “falar por falar”, mas sim de realizar as conexões 

necessárias para tecer conversações coerentes e com sentido e que, também, sejam na língua 

estrangeira.  

Além disso, consideramos que o fato de os participantes ficarem mais tímidos no início de 

atividades com foco em vídeos se deva à maneira diferente como eles costumavam trabalhar até o 

momento da realização desta pesquisa. Os alunos assistiam a filmes ou curtas-metragens na disciplina, 

no entanto a forma de participação não era realizada de forma oral e sim por escrito, motivo pelo qual 

acreditamos que uma participação oral do tipo era novidade naquele momento.  

Percebemos, no entanto, que, em encontros posteriores nos quais também houve utilização de 

vídeos, os participantes começaram a se expressar de um modo mais livre e espontâneo. Eles falam 

sobre assuntos cotidianos, experiências pessoais e realizam comparações culturais para contrapor a sua 

realidade com a existente em países hispanos. Assim, conforme os encontros de Roda de Conversa 

foram se tornando mais familiares para os participantes as conversações passaram a ser mais naturais 

mais fluentes, passando de um tópico para outro de forma dinâmica. Isso demonstra uma aproximação 

das conversações espontâneas descritas por Marcuschi (2005).  

Em síntese, notamos que os momentos iniciais selecionados das Rodas de Conversa exibem 

características que se assemelham às de uma conversação informal e são constituídos 

predominantemente por interações implicitadoras.  
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Na sequência, analisamos os momentos intermediários da Roda de Conversa. 

 

6.1.3 Momentos intermediários da Roda de Conversa 

 

 A análise dos momentos intermediários segue a mesma lógica de organização que os momentos 

iniciais: começaremos com o grupo G2, seguiremos com o grupo G1 e finalizaremos com o grupo G3. 

 6.1.3.1 Momento intermediário G2 

Identificação Grupo G2 

Momento da gravação Momento intermediário  

Professora Elisenda 

Participantes Bruno, Mireia, Tánia, Gerard, Ni1, Ni.2, Ni.3, 

Ni4, Ni.5, Ni.6 

Atividade proposta Vídeo de animação “A ponte” 

Data 24/04/2017 

1 Eli Sacaste fotos? Vas a publicarla no? 

 Mireia Sí, no lo hice porque mi celular no está conectando con el wi-fi 

 Eli Bueno, pero el registro está hecho 

 Mireia Sí, sí siempre. Hoy por la mañana Cristina estaba REVOLTADA de la comida de 

Ana Maria Braga, quizás es el fruto ((ríen)) 

5 Eli La verdad es que una comida típica a veces es difícil hacerla en el lugar donde no es 

producida porque no hay los mismos ingredientes. Cristina dijo que ese aguacate que 

utiliza aquí no es el mismo que ella utiliza en México, porque antes les estaba 

contando que Cristina me dijo que hay una variedad enorme de aguacates en México 

y aquí en Brasil, si hay no sabemos 

 Ni.3 Yo vi en …((hace un gesto con las manos)) potes 

 Eli En botes o tarros, se acuerdan de la clase del lunes? 

 Ni.5 Debíamos ir a “La Lupita” conocer un poco de la comida mexicana 

 Mireia Yo nunca fui 

10 Eli Sí, yo ya fui y me parece interesante, pero yo creo que 

 Mireia                                                   [Yo nunca 

 Ni.6                                                                       [A dónde? 

 Mireia                                                                       [“La Lupita” 

 Eli Sería más interesante que Cristina nos prepare una comida y dividimos las cosas y el 

trabajo incluso. Porque la gente que yo conozco dice que “La Lupita” no tiene así, no 

es, no es comida mexicana. Es pero no es la verdadera. Entienden? 

15 Ni.6 Mexicana brasileña 

 Eli  Sí, mexicana que se hace con productos que hay aquí… 

 Ni.6 Es más distinta 

 Ni.4 En Passo Fundo “Paisano” creo que se llama, muy bueno 

 Eli Paisano y trabaja con comida mexicana solo? 

20 Ni.4 Si  

 i Eli Podríamos hacer, quizá este año salga una cena del grupo y comemos comida 

mexicana con Cristina? 

 Ni.6 Sería maravilloso  

 Eli Vamos a hablar con ella 

 Mireia Sí 

25 Tánia Cualquier tipo de comida! 

 Eli No 

  ((todos ríen)) 
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 Eli  estoy de acuerdo, no necesita, pero ya que la tenemos ahí, vamos 

 Ni.5 Aprovechar  

30 Tánia Cada uno TRAZE? 

 Eli Trae 

 Tánia Trae no PRATITO  

  ((todos ríen)) 

 Ni.5 Los chicos gaseosa! 

35 Eli Los chicos gaseosa y las chicas un plato de comida  

  ((varios hablan al mismo tiempo)) 

 Mireia No funciona 

 Eli Conmigo tampoco, eso no funciona! 

 Ni.5 Gaseosa? Es…en Argentina CHAMAM gaseosa, pero  

40 Ni.1 Sí gaseosa 

 Ni.5 Pero na España refresco. En chile es otra cosa, MAS AGORA NO ME recuerdo. EU 

POSTEI UM VIDEO NO GRUPO QUE FALAVA DAS diferencias en algunas 

palabras en Argentina, NO chile e NA España. Y son bien ENGRAÇADOS 

 Eli Bien graciosa. Ven cómo es difícil entonces ense… 

 Ni.5 Graci? 

 Eli Graciosa de hacer ja ja ja  

45 Ni.6 Graciosa 

 Ni.1 Y algunos piensan que es grasa 

 Eli É, grasa es GORDURA. Ay los problemas con la lengua 

 Ni.6 Solo por la Argentina y los países hispanohablantes como acá en Brasil es bien tiene 

mucho más… 

 Eli Variedades. Hay variedades, es difícil cuantificar, pero a mí me gusta que vean eso, 

porque a veces me preguntan: cómo se dice tal cosa? Bueno, yo aprendí a decir que, 

yo aprendí tal palabra, alguien sabe otra? Porque  

50 Ni.6                                                                                                        [A mí me ayuda 

  Porque son millones y millones de hablantes. Variedades enormes, verdad? Es una 

lengua que ocupa todo un continente verdad, está al otro lado del océano. Es muy 

difícil saber… 

 Mireia Y hay una MISTURA también, por ejemplo hay CATALÃO, ESPANHOL 

 Ni.6 GALEGO 

 Ni.5 El año pasado vino una profesora, LEU un poema en CATALÃO 

55 Ni.6 María José 

 Mireia Sí! 

 Eli Bueno ustedes pueden tomar cualquier video en You Tube para ver porque catalán es 

otra lengua, verdad? Así como portugués y español son lenguas distintas, catalán 

significa otra lengua que va influenciar el español de la región en donde se habla 

catalán. Entonces hay variedades del español de Cataluña que son específicas de esa 

región en función de la otra lengua también. Es toda una cultura. Estábamos, eh… 

ese video no? Donde dos animales. Alguien quiere contar para los compañeros que 

no vieron que llegaron después cómo es el video? Necesito comer!  

  ((todos ríen)) 

 Eli Sentí algo en mi corazón y era falta de comida 

60 Bruno                              [los animales grandes TENTAN eh… 

 Ni.1 Caminar ((bajito)) 

 Ni.4 Cruzar 

100 Bruno TENTAN caminar o cruzar UNA PONTE. Animales grandes y ni UN ni otro DA A 

VEZ para que… dos animales grandes TENTAN atravesar UNA PONTE SÓ que O 

espacio SÓ DA PARA UM. Entonces, ni UN ni OTRO DA A VEZ. Entonces ellos 

FICAM BRIGANDO y entonces aparecen dos animales…  
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 Ni.1                                   [Pequeños  

65 Bruno Pequeños atrás de ellos 

 Ni.5 Cuáles 

 Ni.6 Un conejo  

 Bruno El animal grande PEGA O conejo y JOGA DE VOLTA. Después U otro grande 

PEGA otro pequeño y también JOGA PARA LÁ. Entonces los pequeños se juntan y 

rompen a CORDA y OS DOIS CAEM  

 Eli Pero caen abrazados 

70  ((risas)) 

 Bruno Después los dos pequeños ATRAVESAN y A PONTE ESTÁ VIRADA, FICOU 

MAIS ESTREITA y FICA la misma situación de antes. Y ahí los dos pequeños 

DEMONSTRAM como debería de ser, DÃO ejemplo, un DA A VEZ para O otro y 

así ELES CONSEGUEM ATRAVESAR A PONTE. 

 Mireia Y los dos que se cayeron? 

 Ni.6 Quedaron ahí 

 Ni.3 Al final aparecen 

75 Eli Peleándose no? 

 Mireia abajo 

 Ni.6 Dentro del agua 

 Eli Sucios e irritados y peleándose uno con el otro 

 Mireia Sí, no aprendieron nada 

80 Eli Y ahí, comenzamos a hacer algunas relaciones, Bruno habló sobre el ego que es muy 

difícil tratar. Tienen experiencias específicas con relación a eso? 

 Bruno Eso se MOSTRA mucho en 

 Tánia                                    [ÔNIBUS 

 Bruno Mucho en tránsito. Se da mucho, ESSES MAL EJEMPLO            

 Ni.1                                                                               [Malos ejemplos 

85 Bruno Malos ejemplos 

 

 No trecho acima, observamos que os participantes estão envolvidos em uma conversa sobre 

“comida mexicana” (linhas 1 a 57) A moderadora retoma o assunto do vídeo na linha 57, e a conversa 

volta a se focar no vídeo. Em comparação com a parte inicial da mesma Roda, percebe-se um maior 

esforço dos alunos para falar na língua-alvo e também que eles conseguem atrelar o conteúdo do vídeo 

a suas experiências pessoais, além de proporem outros exemplos da mesma natureza. Sentimos que, 

nesse momento, a Roda de Conversa não ficou tão dependente do controle da moderadora e os turnos 

ficaram distribuídos de uma forma mais equilibrada entre todos os participantes. 

 

O quadro 17 caracteriza a organização conversacional do trecho analisado.  
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Quadro 17- Características conversacionais. Momento intermediário G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No momento intermediário do grupo G2, foram observadas predominantemente interações 

implicitadoras. Todos os participantes estão envolvidos na conversação e constroem a interação junto à 

moderadora de forma colaborativa. Eles estão livres para iniciar os turnos e são capazes de expressar 

opiniões, ideias e sentimentos. Observamos que, apesar de haver explicações de cunho linguístico, o 

objetivo não era a forma da língua, mas o significado que podia trazer para os alunos. Por um lado, 

acreditamos que boa parte das interações foram produzidas a da atividade proposta. Por outro lado, 

também observamos que em alguns momentos que as interações são construídas com elementos 

independentes à atividade como, por exemplo, a guacamole que gerou uma boa parte das interações 

nesse momento.  

 

O quadro 18 abaixo apresenta os tipos de interações detectados no trecho. 

 

 

 

 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento intermediário 

G2 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

Nesse momento a Roda tinha 10 participantes e a 

moderadora.  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Todos os participantes trocam de turno pelo menos 

uma vez. Não há predeterminação de turnos (linhas 

1 a 85) 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são espontâneas 

durante toda a interação analisada (linhas 1 a 85) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes brincam e percebe-se um ambiente 

natural em todo o trecho analisado 

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; Interação centrada no assunto tratado no vídeo sobre 

valores e educação 

Execução numa identidade temporal *************. 
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Quadro 18- Tipo de interação. Momento intermediário G2 

Tipos de interações Roda de conversa 2017 Momento intermediário 

G2 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Na seguinte subseção, analisamos o momento intermediário do grupo G1. 

 

6.1.3.2 Momento intermediário G1 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Momento  intermediário 

Professora Cristina 

Participantes Iván, Berta, Ni.1, Ni2, Ni3, Ni.4 

Atividade proposta Vídeo argentino sobre valores 

Data 10/05/2017 

1 Cris Pues ustedes que trajeron cosas, no se sientan tímidos. No es que yo quiera comer, no es que 

yo tenga hambre, pero los muchachos trajeron las cosas… 

  ((comienzan a poner en la mesa café, coca-cola y un pastel)) 

 Ni.1 Pero qué clase buena! 

 Cris Claro, solo comemos! 

5 Ni.1 Qué buena SORTE tú tienes! 

 Cris Sí, me pongo triste cuando voy a lo otros grupos porque solo tomo agua 

  ((todos ríen)) 

 Ni.1 Yo no tomo coca, llevo cinco años que no… ((dirigiéndose a Berta) 

 Iván AH!!! ((tono de sorpresa)) 

10 Cris En serio? 

 Berta Yo tampoco, pero no cinco años, yo dos o tres años 

 Ni.4 Yo, dos, tres días  

  ((todos ríen)) 

 Berta No sé, no me gusta, pero yo tomo guaraná 

15 Ni.1 Ah, yo no, solamente cafeee! 

 Cris Yo tomo a veces coca-cola 

 Ni.1 Cuando voy a un restaurante… 

 Berta ((estornuda)) 

  ((todos dicen SALUD!! Y ríen)) 

20  ((muchas voces al mismo tiempo)) 

 Ni.1 Qué pasa? ((en tono de sorpresa)) 

 Cris  Es que de eso estábamos hablando antes… 

 Ni.4 Mi MADRASTA es así mira, no come nada y hoy con menos de cincuenta es toda vieja 

 Cris Quién? 

25 Ni.4 Mi MADRASTA 

 Cris Madas… madras… ay! Madrastra! 

 Ni.4 Ella es toda FITNESS, pero es enferma! 
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  ((varias hablas simultaneas)) 

 Cris Bueno, a ver, porque el primer pedazo siempre es muy difícil ((dirigiéndose a Ni.2)) 

30 Ni.1 AI QUE CHEIRO! QUE DELÍCIA!  

 Cris El próximo miércoles yo traigo una pizza! Já ja ja  el próximo miércoles no hay clase! 

 Ni.3 No? Por qué? 

 Cris No, es el aniversario de Santa Maria. Es feriado  

 Ni.1 Vamos a postar foto, foto. 

 Cris No, no, después al final todos juntos 

35  ((algunas conversas simultaneas sobre el pastel y sobre el café suceden en portugués)) 

 Ni.1 TÁ SEM AÇÚCAR NÉ? ((dirigiéndose a P4 que llevó el café)) 

 Ni.2 No sé 

 Ni.1 NO TE FAZ COMIGO… 

 Ni.2 NO FUI EU QUE FIZ 

 Ni.1 MARAVILHA,  MANDA OS PARABÉNS PARA ELA ((dirigiéndose a Iván  que llevó el 

pastel)) 

   

40 Iván Mi esposa tiene “Curte Bolos” ((muestra la marca de pasteles de su esposa)) 

 Ni.1 Ah, ya sé porque O Iván É FELIZ  

 Cris En serio? ah!!! 

 Iván ESSE AÍ É DE YOGURT 

 Cris Muy bueno, felicidades! 

45 Iván Gracias 

 Cris Y la dieta?  

 Iván Bien! 

 Cris Y la dieta? Bien gracias! Adiós dieta! Bueno es miércoles... mañana es jueves... ya casi es 

fin de semana. Fin de semana se puede! 

 Ni.1 Invierno es una estación que se puede GANHAR algunos kilos… 

50 Cris No, no imagínate, no 

  ((algunos ríen)) 

 Cris Bueno, sigamos hablando. En algún momento ustedes creen que podamos perder los buenos 

modales como seres humanos podemos ser maleducados? 

 Ni.1 Sí 

 Iván No debemos, pero… 

55 Cris  Por ejemplo? 

 Berta Cuando estamos con hambre ((ríe)) 

 Cris Bueno, cuando tengo hambre soy insoportable, insoportable. Eso tiene una explicación 

científica. 

 Berta                                                                                        [Yo también 

 Ni.1 Sí? 

60 Cris Parece que no llega suficiente sangre al cerebro. No sé, algo pasa, pero como que... no 

carbura bien 

 Berta Soy maleducada 

 Ni.4 Yo también 

 Cris Cuando tienes hambre? 

 Ni.4 Siempre 

65 Cris Siempre tienes hambre o siempre eres maleducado? 

 Ni.4 También, también ((ríe)) 

 Cris Ah… él lo dijo 

  ((risas)) 

   

70 Ni.1 Para mí es más fácil perder toda educación cuando yo me DEPARO cuando yo miro una 

SITUAÇÃO de DESRESPETO con la persona inferior, con la persona que no puede SE 

defender, SE proteger de una SITUAÇÃO. ME ABURRE de tal forma que  

 Ni.4                                                                                         [Voy a PEGAR dos pedaços 
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 Ni.1 ME ABURRE de tal forma que me quita toda educación 

 Cris A mí también 

 Ni.1 Una injusticia o cosa así 

75 Ni.4 En mi DEFESA ((inaudible)) serio! TIPO yo soy educado, pero al mismo tiempo no soy  

 Cris                                                                                                                                   [No más… 

 Ni.4 es lo más extraño ÀS VEZES yo 

 Cris                                         [Más emotivo, más emocional? 

 Ni.4 Hablo PALAVRÃO COMO É QUE É PALAVRÃO EM ESPANHOL? ((pregunta a la 

profesora)) 

80 Cris Malas palabras 

 Ni.4 ÁS VEZES hablo malas palavras por hábito 

 Cris Por hábito? 

 Ni.1 Pero no es para ofender a ALGUIEN 

 Ni.4 No, pero es maleducado hablar malas palabras 

85 Cris Claro, dependiendo el lugar 

 Ni.1 sí 

 Cris  Por ejemplo aquí, sería tal vez… 

 Ni.1                                             [a mí solamente 

 Cris                                                  [Fuera de lugar 

90 Ni.1 cuando estoy distraída 

 Berta A mí también ((ríe muy emotiva)) 

 Cris Mi marido entonces es de familia de italianos, no? Y todo, todo, por ejemplo está 

caminando y golpea la puerta ((hace gesto de mala palabra)) 

 Ni.3                             [PORCO DIO 

  ((risas)) 

95 Cris Yo le digo, hay niños no digas groserías y él: “idiota no es una grosería” 

  ((todos ríen)) 

   

 

 No momento correspondente à parte intermediária da Roda de Conversa do grupo G1, 

observamos que os turnos dos participantes são equivalentes entre si, não havendo grande distinção 

entre uns e outros. A sequência de interações que vai da linha 1 à linha 50 está centrada em uma 

conversa sobre um bolo que o participante Iván levou à Roda. O assunto do vídeo é retomado pela 

moderadora na linha 52, e os participantes continuam a conversação de modo espontâneo e natural. 

Notamos que os alunos estão menos dependentes das ações da moderadora, mas ainda com algumas 

dificuldades de se descolarem completamente do modelo tradicional no qual o professor pergunta, eles 

respondem e em seguida são avaliados pelo professor.  

No quadro 19 abaixo, apresentamos um resumo da organização da conversa no trecho 

analisado.  
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Quadro 19- Características conversacionais. Momento intermediário G1 

 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento intermediário 

G2 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

Nesse momento a Roda tinha 6 participantes e a 

moderadora.  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Todos os participantes trocam de turno pelo menos 

uma vez. Não há predeterminação de turnos, mas 

ainda observamos uma forte dependência dos alunos 

com a moderadora  (linhas 1 a 95) 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são mais livres 

que no momento anterior e os alunos conseguem 

uma participação mais simétrica (linhas 1 a 95) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes brincam e percebe-se um ambiente 

natural em toda a interação 

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; Interação centrada no assunto tratado no vídeo sobre 

valores e educação 

Execução numa identidade temporal ******* 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Nessa parte da Roda de Conversa do grupo G1, também é possível observar que predominam as 

interações implicitadoras, pois toda a interação acontece de modo colaborativo entre os participantes e 

a moderadora. Não localizamos momentos avaliativos, sistematizações ou exercícios gramaticais. Os 

participantes, junto à moderadora, fazem uso da linguagem para expressarem emoções e sentimentos, 

não sendo sempre a moderadora que inicia os turnos. Nessa fase de análise, não foram detectados 

outros tipos de interações. O quadro 20 a seguir contêm as interações encontradas no trecho.  

 

Quadro 20- Tipo de interação. Momento intermediário G1 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento intermediário 

G1 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 
Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 
Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 
Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Para dar continuidade à nossa análise, na seguinte subseção, analisamos o momento 

intermediário correspondente à Roda de Conversa do grupo G3. 

6.1.3.3 Momento intermediário G3 

 

Identificação Grupo G3 

Momento da gravação Momento intermediário da Roda de Conversa 

Professora Gina 

Participantes Pol, Oliver, Oksana, Silvana, Ni.1, Ni.2, Ni.3 

Atividade proposta Jogo de tabuleiro 

Data 21/06/2017 

1 Pol Tienes que ir,  pero no puedes hablar 

 Gina Como Pol? Cuenta la experiencia 

 Pol Cuál de ellas? 

  ((todos ríen)) 

 Ni.3 Inaudible 

5  ((todos hablan al mismo tiempo)) 

 Gina El otro día yo pregunté “quién ya ha volteado en San Antonio?” se acuerdan? todos 

dijeron “nadie” es mentira Pol ya 

 

 

Pol Me gusta hacer la siguiente forma yo llego a la persona siempre. No debe ser 

hombre. Ella lee las cartas y yo dejo que ella hable. Espero HABLAR cosas que ya 

ACONTECERAM en mi vida y AI yo voy a dar CRÉDITO o no 

 Ni.3 Y las cosas ACONTECIERAM de verdad? 

10 Pol De todas que fui solamente DUAS solo hablaron BESTEIRA. No pasaron de ME 

SAQUEAR, ROUBAR Asaltar Si, sí muy mal 

 Ni.2 Son unas Ratas 

 Pol Sí, AS otras muy buenas 

 Ni.3 Yo pienso que no hay gracia saber se tu fututo, porque lo bueno de vivir y hacer las 

cosas es luchar por algo que nosotros no tenemos CERTEZA que va a pasar. Así 

que para mí esta es la gracia de vivir, no sabemos lo que va a pasar mañana 

 Gina Ellas te dijeron cosas que iban a pasar y pasaron? 

15 Pol Sí. En Pelotas es la mejor. Ella habló  

  ((Risas)) 

 Pol  Ella habló cosas del futuro muy lejos. Y hasta ahora pasaron siete años y sí 

 Gina Quien es la persona? ((ríe)) Quiero saber lo que va a pasar en los próximos siete 

años de mi vida 

  ((todos hablan al mismo tiempo)) 

20 Silvana Yo fui 

 Gina Acá en Santa Maria? 

 Silvana Sí 

 Gina Y ella te dijo cosas correctas sobre tu futuro? 

 Silvana Sí 

25 Gina Y cómo fue tu experiencia? ((dirigiéndose a Ni.2)) 

 Ni.2 Cuando era niña FUE EN una fiesta en la casa de mi tía y una amiga sabía leer las 

cartas y por un momento  se fue al cuarto y allá tenía las cartas para otras personas, 

para mis tíos, para mis primos. Y una vez cuando tenía un ajetreo en ese cuarto yo 

me aproveché de esto y me metí debajo de la cama para oír MI TIA lo que decía a 

los otros. Porque no podía quedarse nadie en el cuarto y al final dijo a mi prima 

“quien más falta” y mi prima dijo “ah falta Ni.2” y mi tía “ah a ella solo le voy a 

decir dos cosas”. Entonces me levanté y le dije “no, no, no  me va a leer para mí 

todo así como hizo para los otros y no va a ser diferente conmigo. Después que 
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leyó las cartas todo era muy parecido. Pero hace como unos dos años  que 

LEYERON LAS CARTAS PARA MÍ y me asusté. 

 Gina Por qué? 

 Ni.2 Porque cuando era niña era divertido, pero después tengo miedo 

 Gina Por qué? 

30 Ni.2 Porque me pongo con la piel de gallina todo. Ay no me gusta más no me gusta 

 Ni.3 A ver, estas cosas no son cosas serias. Yo he conocido gente que ha ido EN 

ESTOS lugares y se ha gastado toda su plata. A mí me parece gracioso, porque  a 

ver yo creo que nadie tiene la condición de leer el futuro . 

 Ni.2  No, no ahora yo quedé asustada. No TIENE ganas de otra vez. Voy por agua. 

 Gina Quién es ahora? yo ya fui 

 Ni.3 Yo. Si estás en otro país no no sabes la lengua qué haces? Oksana 

35 Oksana Bueno, estábamos hablando sobre esto no Silvana, una amiga nuestra contó que un 

amigo de ella, fue a un país o fue acá? ((preguntando a Silvana)) 

 Silvana NÃO LEMBRO 

 Oksana  Sí, que él fue y no sabía la palabra  para comida. Entonces él EMAGRECEU 

porque él no sabía hablar. Entonces creo que esta sea una cosa 

 Gina  No sabía hacer nada entonces 

 Oliver Yo llegué NA Rusia y no sabía ((hace mímica con las manos)) 

40 N1.2 Y cuándo quieres comer pollo? 

 Oliver Pollo 

 Gina Haces así  ((hace mímica imitando a una gallina)) 

  ((todos ríen))  

 Gina Yo estuve muy enferma durante un viaje y no sabía hablar inglés, mis compañeros 

salieron, yo estaba sola. Yo estaba pensando “qué voy a comprar, qué voy a 

comprar”, pensé “voy a comprar una sopa”. Entonces fui a buscar restaurantes, 

pero quería hago que tenía pollo  y no sabía decir las cosas. Entonces llegaba y 

preguntaba: “PLEASE SOUP” y ellas decían: “NO SOUP NÃO” y hablaban un 

montón de cosas  y yo no entendía. Es horrible no saber hablar la lengua del otro. 

45 Ni.3  Y cuando intentamos hablar y no sabemos… 

 Gina Sí, estamos hablando otra cosa. Mi compañera en una cafetería y ella decía: 

“COFFE” y el muchacho “COFFE” Hacía así para otra muchacha que estaba 

trabajando y mi compañera decía “YES COFFE” y él “WHAT’s COFFE” y mi 

amiga estaba tan, pero tan enojada que hacer así ((hace mímica simulando estar 

tomando café))  

  ((todos ríen)) 

 Gina Y golpeaba el vidrío donde estaban las cosas  decía “COFFE”  

 Oliver Pronuncia diferente 

50 Gina Sí, una pequeña diferencia  

 Ni.2  Pero tienen un acento muy inglés? 

 Gina  Quién? 

 Ni.2 A donde usted fue  

 Gina  Sí. A ver, continuamos. 

55 Oksana Si tienes dos entradas para el cine y tu madre y tu novia, novio quieren ir? A quén 

llevarías? 

 Gina A quién le preguntas? 

 Oksana A Ni.1 

 Ni.1 Llevaría a mi novio claro 

 Gina Pero por qué? 

60 Ni.1 Porque ya no puedo ir con mi madre 

  ((todos ríen)) 

 Gina Te gusta ir al cine? 

 Ni.1 Sí, pero últimamente no voy mucho 
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Na transcrição do trecho referente à parte intermediária do grupo G3, é possível observar que há 

um bom engajamento por parte dos participantes. A ordem dos turnos é a mesma estabelecida pela 

 Pol Imagina que vas al cine con tu mamá y la película es cincuenta TONS DE CINZA 

65  ((todos ríen)) 

 Gina De qué se ríen 

 Oliver Que yo hablé que depende la película. Si fuera el día de las madres? A quién 

llevaría? 

 Ni.1 Ah, llevaría a mi madre 

 Pol  Pero yo dije: “imagina que es cincuenta TONS DE CINZA?”  

70 Gina Ay Pol! 

  ((todos ríen)) 

 Ni.1  Al novio 

 Pol Al novio claro, llevaría al novio 

 Gina Y tú? Llevarías a tu mamá? 

75 Pol No, claro que no. 

 Ni.2 Ella está bloqueada en mi whatsapp 

 Gina Tu mamá,  por qué? 

 Ni.2 Porque le conté un secreto y ella le contó a toda la familia  

 Gina Ah! 

80 Ni.2 Sí y ahora está boqueada 

  ((Ni.1 tira los dados)) 

 Ni.1 Si ganaras un millón de dólares, qué harías Oliver? 

 Gina  Qué harías? 

 Oliver Me pondría muy feliz. Pagaría todas mis DIVIDAS 

85 Gina Tú tienes muchas deudas? 

 Oliver Sí 

 Gina Pero tanto así como para que llegue a un millón de dólares? 

 Oliver No, pero la primera cosa sería pagarlas y después 

 Silvana                                                           [FAZER UMA FESTA 

90 Oliver Después compraría una casa y lo que sobra colocar en algún lugar para RENDER 

porque si no se va muy rápido.  

 Ni.3 Tienes que pensar muy bien porque yo por ejemplo llega mi salario y ya se fue.  

  ((todos ríen)) 

 Gina Ustedes no han visto un video de un animal que tiene un turrón de azúcar 

 Ni.3 [yo tengo una POUPANÇA ((hablando simultáneamente con Oliver)) 

95 Gina Y lo esconde, es como cuando la muchacha recibe el sueldo es eso, es como recibir 

azúcar. 

 Ni.3 No, pero ahora hablando con Oliver yo también ahorro no gasto todo. Así que 

bueno lo que tengo ahorrado está allá, pero lo que tengo para gastar en el mes se 

va. 

 Gina Oliver, ahorras también?  

 Oliver No 

 Gina Pero tienes tantas deudas 

100 Oliver No, no mucho. COMO É QUE É? AHO... 

 Gina Ahorrar 

 Oliver Pero qué es? 

 Gina POUPANÇA 

 Oliver No, ahora no 

105 Gina Y ustedes? 
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moderadora no início do jogo de tabuleiro. A maioria dos participantes troca de turno mais de uma vez, 

e as interações são totalmente espontâneas e improvisadas.   

O quadro 21 mostra as características conversacionais do trecho analisado.  

 

Quadro 21.- Características conversacionais. Momento intermediário G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observamos também que, na sequência de interações referente à metade da Roda de Conversa 

do grupo G3, destaca-se o tipo de interação implicitadora a todo momento. Os participantes e a 

moderadora conversam sem haver distinção de hierarquias, de maneira que qualquer participante pode 

tomar o turno de fala. Ademais, não há intenção avaliava em momento algum, e os participantes fazem 

uso da LE para expressar opiniões, ideias e sentimentos. Consideramos que toda a interação está 

baseada no uso de uma tarefa comunicativa, o jogo de tabuleiro.  Abaixo, segue o quadro 22 com as 

interações presentes no momento analisado.  

 

 

 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Momento intermediário 

G2 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

Nesse momento a Roda tinha 7 participantes e a 

moderadora, há interação entre todos eles a maior 

parte do tempo  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Todos os participantes trocam de turno pelo menos 

uma vez. Há uma ordem de turnos porque a 

atividade está centrada em um jogo de tabuleiro, 

porém existem intervenções de todos os participantes 

em qualquer momento (linhas 1 a 105) 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são espontâneas 

durante toda a interação analisada (linhas 1 a 105) 

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Os participantes brincam e percebe-se um ambiente 

natural 

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; Todos os participantes estão concentrados no jogo do 

tabuleiro. 

Execução numa identidade temporal ************ 
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Quadro 22- Tipo de interações. Momento intermediário G3 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento intermediário 

G3 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas transcrições acima, referentes à parte das falas da metade da Roda de Conversa, é possível 

perceber que os participantes interagem naturalmente, conversando sobre assuntos pessoais e 

relacionando-os à atividade proposta para o dia. Mesmo sendo atividades diferentes em cada turma, o 

desenvolvimento das interações acontece de forma semelhante em todas elas, havendo momentos que 

não seria possível identificar como uma conversa que está acontecendo em uma sala de aula (G2 – 

linhas 1 a 40; G1 – linhas 1 a 30 e 70 a 95; e G3 – 1 a 25 e 35 a 50). Podemos dizer que tais momentos 

se assemelham muito a uma conversa informal entre amigos já que há alternância de turnos e os 

participantes, incluindo as professoras, contam com os mesmos direitos e deveres dentro da interação, 

uma das características fundamentais que foi descrita por Marcuschi (2005). 

 Percebemos um ambiente descontraído e livre para que cada participante expresse as suas ideias 

e as suas opiniões. As interferências das professoras com relação a correções são pertinentes e não 

afetam o fluxo natural das conversas. 

 Por tudo o que foi exposto, é possível afirmar que as interações referentes à parte intermediária 

das três Rodas de Conversa analisadas podem ser percebidas a partir de dois ângulos: em primeiro 

lugar, como conversas que se caracterizam por serem espontâneas, naturais e muito semelhantes às 

conversas que ocorrem em contextos fora de sala de aula; em segundo lugar, como interações 

implicitadoras geradas dentro de um ambiente comunicativo e estimuladas a partir de tarefas 

comunicativas de acordo com a descrição de Barbirato (2016). 

 Na sequência, são apresentados os momentos finais da Roda de Conversa. 

6.1.4 Momentos finais da Roda de Conversa 

 

6.1.4.1 Momento final G2 
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Identificação Grupo G2 

Momento da gravação Momento final 

Professora Elisenda 

Participantes Bruno, Mireia, Tánia, Gerard, Ni.1, Ni.2, Ni3, Ni.4, 

Ni.5, Ni.6 

Atividade proposta Vídeo de animação “A ponte” 

Data 24/04/2017 

1 Eli Quieres hablar hoy un poquito? Tenemos ganas de escuchar tu voz, es tal dulce, tan suave 

((dirigiéndose a P3)) 

 Ni.2 Ah yo estaba pensando que lo importante É que tanto Bruno QUANTO A profesora 

ACONTECEU LO ACIDENTE, pero están bien no ACONTECIO nada con la persona. 

 Eli Sí, y coche si no puedes comprar otro, andas en ómnibus. Eso es importante, el miércoles 

de la semana pasada yo estaba sin coche. Entonces, mi padre me trajo por la mañana y al 

mediodía volví en ómnibus, pero hacía muchísimos años que yo no andaba en ómnibus. Yo 

tomé “azulzinho” porque en el otro no sé más ni por dónde se entra… 

  ((todos ríen)) 

5 Eli No sé dónde son las paradas, entonces “azulzinho” para donde yo quiero. Cuando me bajé, 

de la parada hasta mi casa es lejos. El miércoles por la noche, después de nuestra clase, yo 

estaba muerta. Cansada de caminar de aquí hasta allá y después de la parada hasta mi casa. 

Qué horror! 

 Ni.5 Nos está mintiendo… 

 Eli No, no. Por la tarde cuando yo vine para acá otra vez, me dio vergüenza PEDIRLE QUE 

mi padre me trajera. Entonces tomé un taxi, pero no un taxi común, esos ejecutivos 

                            [“Executivos” ((varios participantes a la vez)) 

  Y era el ejecutivo de una amiga. Entonces le llamé, me identifiqué TÁ. Me dio un 

TOQUE, estoy aquí. Me bajé “aquí en mi calle no estás” “ah, pero no es parque DOM 

ANTONIO REIS” “no, te dije SÃO JOSÉ”, “Entonces voy para allá”. Vino, TÁ y yo 

necesitaba MARCAR con él para volver. “Ah tú trabajas por la noche?” me dijo en 

portugués que suena mejor “ NÃO ME LEVA A MAL, MAS PARA MIM NÃO VALE A 

PENA TE PEGAR, TE LEVAR NA UNIVERSIDADE E VOLTAR, PORQUE EU 

MORO LÁ NA URLÂNDIA” E EU “TÁ BEM” “NÃO ASSIM, NÃO ME LEVA A 

MAL” “TUDO BEM EU CHAMO OUTRA PESSOA, O MEU NEGÓCIO É ALGUEM 

QUE ME PEGUE E ME LEVE”   

10 Ni.6 Sí 

 Eli Pero me dio así la impresión de que no hay crisis 

  ((risas)) 

  Yo nunca le pregunté el precio, “cuánto me va a hacer” llego a pagar lo que me cobre. Y 

me cobró de mi casa hasta aquí, porque vinimos por aquí por la parte de PAINS, 

cerquísima, diez, quince minutos de mi casa VINTE REAIS 

 Ni.6 Horrible! 

15 Mireia Sí 

 Eli TÁ, veinte reales para mí, yo puedo pagar y para él, no necesita veinte reales? Porque 

después si va por FAIXA NOVA está muy cerca de URLANDIA también 

 Ni.6                             [Sí, cerca 

 Eli No hay crisis, se acabo 

 Bruno Quizá yo no cobraría veinte REAIS 

20 Eli Tú COBRARIA más? 

 Bruno menos 

 Eli Menos?! Por eso te digo, pero yo no le dije nada, “veinte reales que caro” “veinte reales” 

“toma”. Por otros veinte reales no podría hacer lo mismo? 

 Ni.6 Seguro que sí 
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  No FEZ O SERVIÇO 

25 Eli No, él hizo, él me trajo, pero me dijo “no me llames más para ese tipo de servicio, solo si 

vas de tu casa para URLANDIA” 

 Bruno Sí, sí yo no entendí eso 

 Eli Él mismo, él mismo 

 Ni.4 Semana pasada yo también PEGUEI UM, ELE ME LEVOU A UMA FESTA ATÉ A 

PUTA MERDA E ME TROUXE DE NOVO E ME COBROU VINTE REAIS. ELE 

PERCEBEU QUE NÃO PUDE ENTRAR... 

 Eli Y por qué no pudiste entrar? 

30 Ni.4 ESTAVA LOTADO  

 Eli AH, entendí. Hay ahora dos aplicativos en la ciudad para llamar a taxis, pero no hay taxis 

 Ni.7 ((inaudible)) no hay 

 Tánia  Es nada comparado con ANDROID, casi nada 

 Eli Estoy de acuerdo 

35 Tánia Comparado con ANDROID que tiene mucho mucho, muchas cosas 

 Eli                                                                                      [Sí, también tiene  

 Tánia Yo no puedo reclamar porque TAMBÉM no sabía FIQUEI SABENDO  

 Eli Tienes uno también? Y por qué se hicieron ese favor? Para no decir otra cosa 

 Tánia A mí me gustaba mucho LO SAMSUNG. Entonces soy tuve SAMUNG, NOKIA… 

celulares. Me gustaba mucho SANSUNG porque era muy bueno, entonces compré y cinco 

meses dio problema, COMEÇOU TRAVAR E AGORA nunca más. Me INCOMODEI, 

INCOMODEI, MAS TODO MUNDO, É O QUE MAIS VENDE EU ACHO. 

ANTIGAMENTE NOKIA ERA BEM FAMOSO Y MICROSOFT COMPROU... 

40 Ni.6 No, tiene nokia separado y ese 

 Eli Sí, pero antes era Nokia!! Y ahora Nokia volvió 

 Gerard Compró solo el Nokia 

 Eli Cómo? 

 Gerard Solo el Nokia  

45 Eli Ah solo el nombre 

 Gerard Cuando la MICROSOFT compró la Nokia ((ruidos)) solamente la división de móviles 

ellos compraron y por cinco o siete años no podía más ser usado. Y cuando pasó el tiempo 

el nombre fue usado de nuevo, pero no es lo mismo  ((muchos ruidos de fuera de la sala))  

 Ni.5 MICROSOTF vende muy bien sus PRODUTOS, porque ni GEGAM MAIS a Brasil, 

porque venden TUDO LÁ 

 Gerard Dos por ciento  

 Ni.5 Sí, MAS QUANDO SE PROCURA NO SE ACHA MAIS 

50 Tánia Eh... NÃO VEJO  

  [((interposiciones de habla)) 

 Tánia Comparar un ANDROID que tiene mucho más 

 Ni.5 É que es una plataforma ABERTA, ((se corrige)) abierta. CUALQUIER UNO coloca 

aplicativos en Google play y NA LOJA DA MICROSOFT PRECISA PASSAR POR 

TODOS OS TESTES, PARA NÃO TER VIRUS NO APARELHO, ENTÃO MUITA 

BUROCARIA 

 Ni.4 Yo TIVE ((se corrige)) tuve ANDROID y ((inaudible)) I FONE pero no tiene comparación 

es otro mundo 

55 Tánia No es todo PAGO 

 Ni.5 No 

 Ni.4 No, no  

 Eli Lo que es permitido para uno será permitido para otros 

 Ni.4 Pero es otro mundo. No tiene comparación. Yo tuve por cuatro años. Yo quebré.  

60  ((risas)) 

 Ni.4 CAIU NO CHÃO  

 Gerard Yo tuve minutos y CAIU NO CHÃO. Pero hay muchos problemas. Ellos dieron un tiro en 

los pies. Cuando comenzaron a ganar más  
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 Eli                                                                                        [Más mercado  

  Más mercado cambiaron los DESENVOLVEDORES y empezaron todo el proceso ((ruidos 

fuertes)) pero I PHONE tiene MUITO poco usuarios. Hay países con más, hay países con 

menos. MAS, en algunos son poco más de dos por CENTO y no MOVIMENTARAM 

ah… GRANA 

65 Eli                                                                                           [Plata, guita 

 Gerard Por las propagandas, por los aplicativos, son caros o aquellos que GOSTAM 

 Eli [que les gusta 

  Que les gusta el sistema, creo que no, no, no tiene más POSIBILIDADE de CONCORRER 

con ANDROID y IOS. MICROSOFT tiene muchos programas que… justamente 

ANDROID usan. Eh… la empresa, ganha? 

 Eli Gana 

70 Gerard Gana mucha plata con los derechos y el sistema en ALGUNS años será descontinuado.  

 Ni.6 Yo escuché sobre eso 

 Eli Muy bien! Se acabó. Ah… no se olviden de agradecer a Cristina por el guacamole que 

estaba riquísimo 

 

 Na parte final da Roda de Conversa do grupo G2, é possível notar que a conversação evoluiu 

para os mais variados assuntos. Existe uma ampla troca de turnos, e os participantes conseguem 

expressar, na língua estrangeira, experiências pessoais de maneira natural e espontânea. É possível 

observar que há uma incidência maior do uso da LM do que nas conversas intermediárias da mesma 

Roda. Acreditamos que isso possa ser atribuído ao engajamento dos participantes na conversa e no 

assunto que está sendo tratado, sendo difícil manter uma conversa fluida totalmente na LE. Outro 

motivo para esse fenômeno acontecer pode ser o cansaço, já que eles se encontram no final da aula e 

não são acostumados a falar por tanto tempo na LE.   

O quadro 23 mostra as características conversacionais presentes no trecho analisado:  

Quadro 23- Características conversacionais. Momento final G2 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Final G2 

Interação entre pelo menos dois falantes. A tendência é 

ter um número restrito de participantes; 

Há interação entre a maioria dos participantes o tempo 

todo  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados eles 

gozam, em principio, dos mesmos direitos e deveres; 

Há trocas de turno diversas vezes em todo o momento  

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente livre 

como acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são espontâneas 

durante toda a interação analisada.  

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Em todo momento há brincadeiras, falas espontâneas e 

sensação de ambiente familiar  

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que governam a 

interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; A interação está focada em conversas sobre transportes 

em Santa Maria e aplicativos de celular 

Execução numa identidade temporal ****** 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Também foi possível notar que há interações implicitadoras na maior parte do tempo. Os alunos 

expressam as suas opiniões e as suas ideias de forma livre e sem uma ordem predeterminada de turnos. 

Notamos ainda que os participantes aprenderam a manter uma conversa e que o uso da tarefa 

comunicativa estimulou as conversas de forma espontânea até o final.   

 Observemos o quadro 24 a seguir, que mostra o tipo de interação presente na última parte da 

Roda de Conversa do grupo G2. 

 

Quadro 24 - Tipo de interação. Momento final G2 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Momento final G2 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Para dar continuidade ao trabalho, na seguinte subseção, mostramos a análise do momento final 

do grupo G1. 

 

6.1.4.2 Momento final G1 

 

A seguir, apresentamos os trechos das transcrições que marcam o final da Roda de Conversa de 

cada grupo começando pelo grupo G1. 

 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Momento final 

Professora Cristina 

Participantes Iván, Berta, Ni.1, Ni.2, Ni.3, Ni.4 

Atividade proposta Vídeo argentino sobre valores 

Data 10/05/2017 

1 Cris Aburrir es diferente de e-n-o-j-a-d-o ((escribe en la pizarra)) enojarse es el verbo 

 Ni.4 Enojarse, qué es? 

 Cris FICAR BRAVO 

 Ni.1 AH TÁ ahora entendí porque no se usa 

5 Cris Sí, no es lo mismo 

 Ni.1 Porque en portugués TEM ABORRECER 

 Cris Sí en español hay también aborrecer 
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 Ni.1 Pero no es lo mismo que enojado 

 Cris Más o menos, pero no lo usamos tanto  

10 Ni.1 Entonces ahora voy a cambiar para … 

 Berta enojada 

 Iván Estás enojada? 

 Ni.1 sí 

 Cris  [Enojarse o estoy enojada…también se dice bravo, estoy bravo 

15 Berta También? 

 Cris Sí, también 

 Ni.4  Voy a decir estoy enojado!! ((levanta la voz)) 

 Ni.1 Es una cosa más… diferente 

 Cris Sí, y esa del verbo tener, bueno es con casi todo. También con enfermedades, en vez de 

estar ((muestra ejemplo en la pizarra)) y otra cosa, por ejemplo, tener dolor 

20 Ni.1 Mira ((muestra el celular a Iván y después a Berta) Yo ACREDITO EM NOJO A 

PRIMEIRA VISTA! ((muestra el celular para los otros colegas)) qué sería nojo? 

 Cris Sería asco! Ah otra cosa, es ir a y no ir en. Ir a Cacequi, ir a Don Pedrito. Nunca en. Ir a la 

casa de mis padres y no ir en la casa de mis padres.  

 Ni.1 Y una cosa, exquisito SOMENTE para as comidas, las cosas de comer? 

 Cris O cosas sofisticadas, personas, como nosotros! 

  ((risas)) 

25 Iván Mujeres? 

 Cris Aha, si mujeres exquisitas, delicadas, es decir todo lo contrario, todo todo. Hay la historia 

de un mexicano que vino a Brasil y le dieron comida y él quería decir que la comida 

estaba deliciosa y dijo sí: la comida está exquisita! Y todo mundo se quedó triste 

porque… 

  ((risas)) 

 Ni.1                                                                                                                         [sí que 

confusión 

 Cris Otra cosa que aprendí también con los brasileños, no sé si es verdad, pero aprendí  casi 

nunca el brasileño va a decir que no le gusta, él va a decir qué es diferente, no sé si es 

así… 

30 Ni.1 Sí, sí. Mucha veces yo DICE cuando una persona es muy así muy fea:  no, es un poco 

diferente 

  ((todos ríen)) 

 Ni.1 Ay que fea!! digo es diferente 

 Iván Sí, es diferente por fuera, pero por dentro es… 

  ((risas)) 

35 Cris Sí, como el chiste: mamá, mamá, soy bonito?, hijo, lo que importa es que tienes salud! 

  ((todos ríen)) 

 Iván Qué feo! 

 Cris Sí, lo importante es tener salud. Pero bueno, así en general, a veces hago algunas cosas, 

como comida mexicana y la gente no dice que no le gusta, dice: AH, BEM DIFERENTE!! 

Ya pienso, ah no le gustó… 

 Ni.1 Sí es bien común.  “Quieres más? No gracias” 

40 Cris  Mi marido me cuenta que cuando era seminarista iba a los pueblos a las casas y a veces no 

quería comer, y le daban así un plato con mucha comida y “ay te gustó mucho come más”  

 Ni.2                                                                                                                                      [Sí es 

así  

 Cris Y los padres diciendo no se puede dejar comida en el plato, coman todo lo que les den. Y 

después el postre, no podía más, pero “come más, come más” 

 Ni.1 Sí, yo tengo una tía que no se puede negar nada, es una ofensa, como se dice? 

 Cris Sí ofensa o grosería 

45 Ni.1 Sí, siempre tiene que comer un poquito más  

 Cris Sí, tiene que comer un poquito más 
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 Berta Sí mi padre también es así 

 Cris Yo tengo, es un pariente de mi marido que dice: “come, come hay más” y él hace así con 

el pollo ((gesto con las manos)) y yo así “ay no quieeeeero”  

50  ((risas)) 

 Cris Así es, o cerveza si ya no tienes en tu vaso “toma, toma, toma” y cómo le dices, sin 

faltarle al respeto? Porque eso es parte de las costumbres de la gente, principalmente en el 

interior, la gente se ofende.  

 Ni.1 En mi familia es así PARECE QUE TUVAI SÓ PARA COMER PORQUE TU DIZ OI y 

las personas ya van sirviendo postre o comidas 

 Berta Mi abuela es así, “ay no quiere otra cosita” 

 Cris Un juguito…  

55 Ni.1 Hola cómo te va? “ay ten un BOLO, un PASTEL! Sabe? Las personas en mi casa son así  

 Cris Y no importa el horario? 

 Ni.1 No, siempre  

 Iván Las personas quieren agradar 

 Ni.4 Me da TEU ENDEREÇO 

60  ((risas)) 

 Cris Dirección  

 Ni.1 Te doy de mi casa T.NEVES  

 Iván Oh!!! 

 Ni.1 BEM PERTINHO  

65 Ni.4 Es cerca! 

 Ni.1 Cerca, cerca de tu casa! 

 Cris Cerquita, puede ser! Cuando acababa de llegar a Santa Maria una amiga, bueno conocida, 

dijo que quería saber unas cosas de México porque iba a hacer un intercambio  y  me dijo: 

“puedo ir a tu casa?” y le dije “sí te invito a tomar un té”. Solo un té, no había nada para 

comer, solo un té. Y la próxima vez que nos vimos fue en su casa  y tenía mucha comida y 

yo dije “ay qué vergüenza!” creo que se ofendió porque yo no le ofrecí nada de comida, 

solo un té… 

  ((risas)) 

 Ni.1 Sí, acá es más común eso 

70 Cris Y come y come y come 

 Ni.1 Sí, mi hermana me TELEFONA DIRETO y me dice: “qué estás haciendo?”  y yo digo 

“nada” y ella “ENTÃO VEM PARA CASA vamos beber un  café y comer algo” Siempre 

es la misma frase: comer algo 

 Ni.4 [Ya te CONHECE! 

 Iván [Y en Don Pedrito, QUALQUER casa que VOCÊ va, la primera cosa que OFERECEM es 

O CHIMARRÃO 

 Ni.1 [Ah sí, verdad 

75 Cris [Siempre mate 

 Iván En todas AS CASAS SE FOR EM cinco casas, en cinco va a tomar. CHIMARRÃO 

SEMPRE TEM QUE TOMAR! PENSO “Otra vez” 

  ((P4 suelta una carcajada)) 

 Ni.1 Pero tu toma? 

 Iván No  

80 Ni.1 Yo también no, yo PREFERO café 

 Ni.4 En portugués se usa el verbo HAVER como TER… 

 Cris En español no 

 Ni.4 No? 

 Cris No, solo haber 

85 Ni.4 Solo haber, acabe de usar ERRADO, entonces hay y no tiene? 

 Cris Sí, no se usa, solo haber, entonces hay. Buena observación 

 Ni.1 Cómo? No entendí? 

 Cris Tener por haber como en portugués. TEM MUITA GENTE QUE, HÁ MUITA GENTE 
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QUE solamente haber o hay, pero nunca tener ((escribe en la pizarra)) 

 Ni.4 En portuguén gramaticalmente no es CIERTO 

90 Cris Ah… si se habla 

 Ni.4 Se habla, pero… lingüísticamente… 

 Cris Lingüísticamente es correcto  

 Ni.4 Correcto? 

 Ni.1 Tengo mucha plata, pero no tengo…((intentando entender)) 

95 Cris El verbo tener es para  

 Berta                             [Posesión  

 Cris Posesión 

 Ni.1 Entonces, debo tener paciencia 

 Cris Y por ejemplo, hay mucha plata en el banco 

100 Ni.1 Pero no es mío 

  ((todos ríen)) 

 Cris Ajá,  o el banco tie… 

 Ni.1                         [sí porque no es mío 

 Cris Hay mucha plata en el banco o el banco tiene mucha plata. Depende de la estructura. Pero 

no como en portugués que se dice: tiene mucha plata en el banco, ahí tendrías que invertir 

la estructura y decir el banco tiene porque ahí es el banco que posee 

105 Ni.1 Y si yo uso como pose, puede ser? 

 Cris Puede ser. Por ejemplo Santa Maria tiene muchos bancos o en Santa Maria hay muchos 

bancos. 

 Iván O no hay! 

 Cris Ya no hay casi bancos. El otro día fui a sacar dinero en el Banco de Brasil de la Presidente 

y estaba cerrado. Ya no abre después de las siete, solamente en el centro  

 Iván  No usa: no tiene banco y sí no hay banco ((refiriéndose al ejemplo)) 

110 Cris Sí, no es que no se usa, pero es posesión, entonces es así, muy simple, si estamos 

hablando  que en Santa Maria aquí vamos a usar el hay y cuando no hay nada antes de 

Santa Maria que sería el sujeto usamos tener ((explica en la pizarra). Entonces ya 

depende, esa es la diferencia, si se usa, pero en ese sentido.  

 Ni.2 VOY COMER más para NO SOBRAR 

 Cris Come, come un poquito, después va a sobrar. Tenemos que guardar un poquito para la 

profesora Eli… 

 Iván Y también tenemos que dejar para… ESQUECI O NOME 

 Cris Gina. Sí el otro día se pusieron tristes 

115 Ni.1 Quieres más? 

 Cris Ya no quiero, voy a dejar mi pedazo para compartir 

 Ni.1 No… pero alcanza 

 Cris No en serio, no quiero más ((finge llanto)) no quiero!! 

 Ni.1 Yo VOU COMER SÓ UM POUQUINHO 

120 Cris Como los niños que en la fiestas está el pastel y llegan por atrás ((hace movimiento con el 

dedo)) y todo el merengue 

 Ni.1 Ahora es diferente. Aquí las madres hacen un… no sé cómo se dice… así que no es de 

verdad… 

 Cris Ah! falsa 

 Ni.1 Una torta falsa para  las CRIANÇAS no pasar O dedo no CUSPIR encima  

  ((todos ríen)) 

125 Iván Yo ya hice eso! 

 Cris En México, no van a querer ir nunca a una fiesta en México 

 Ni.2 Por qué? 

 Cris Todo mundo cuando está el pastel que van a cantar el… nosotros no cantamos el “feliz 

cumpleaños a ti” se canta otra canción que se llama  las mañanitas. Y cuando cantan las 

mañanitas al final todo mundo dice: “que le muerda, que le muerda” y el niño va y muerde 

el pastel… 
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 Ni.1 Todas las personas hacen eso 

130 Berta Como si fuera… 

 Ni.1 Es una tradición como si fuera 

 Cris Voy a ver si tengo una foto 

 Ni.1 En mi familia ((hablando con P1)) hacen Paf! ((coloca la mano en la cabeza simulando un 

empujón hacia l pastel) 

  ((P4 ríe mucho)) 

135 Ni.3 QUE MASSA NÉ! 

 Ni.1 E TEM GENTE QUE ACHA BONITO! Pero es una tradición...  

 Cris Diferente! Quiero ver si tengo una foto de mi hermano 

  ((varios participantes hablan entre sí en portugués y español, no es posible entender)) 

 Cris Chicos, muchas gracias! Semana que viene no hay clase! 

140 Ni.1 No! Ah es feriado 

 

 Na transcrição da parte final da Roda de Conversa do grupo G1, observamos constantes trocas 

de turno. Todas as falas são espontâneas e não há uma ordem predeterminada para que os participantes 

falem. A moderadora realiza no quadro algumas explicações (linhas 1 a 26 e 81 a 110), com exemplos 

de usos da língua estudada, e percebe-se que, apesar de ter um caráter mais formal, a forma de interagir 

não deixa de ser espontânea e natural. É interessante que, tal como aconteceu na parte final do grupo 

G2, há aqui uma incidência do uso da LM maior do que em outras partes da Roda de Conversa. 

Pensamos que o uso do português tenha sido ocasionado também pelos mesmos motivos que no G2, a 

saber: o engajamento nas conversas e um pouco de cansaço.   

O quadro 25 apresenta as características conversacionais do trecho analisado: 

 

Quadro 25.- Características conversacionais. Momento final G1 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Final G1 

Interação entre pelo menos dois falantes. A tendência é ter um 

número restrito de participantes; 

Há interação entre a maioria dos participantes o 

tempo todo  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os papeis 

desses falantes não estão predeterminados eles gozam, em 

principio, dos mesmos direitos e deveres; 

Há trocas de turno diversas vezes em todo o 

momento  

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente livre como 

acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são espontâneas 

durante toda a interação analisada. Há, não entanto, 

uma predominância no turno da moderadora por ela 

estar explicando alguns termos  

A sequência de ações coordenadas possui caráter familiar e 

improvisado;  

Em todo momento há brincadeiras, falas 

espontâneas e sensação de ambiente familiar  

Os interlocutores possuem uma margem de manobra extensa, 

mas sabem que existem regras que governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; A interação está focada na explicação do quadro e 

posteriormente em diversos relacionados a 

costumes tradições.  

Execução numa identidade temporal ****** 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Quanto ao tipo de interação encontrada no último momento da Roda de Conversa do grupo G1, 

foram detectados três tipos de interação: explicitadora, implicitadora e irrelevante para a aquisição. A 

interação explicitadora acontece no momento em que a moderadora realiza algumas explicações no 

quadro, no entanto percebemos que as estruturas trabalhadas são pertinentes às necessidades dos alunos 

naquele momento. São explicações diretamente relacionadas com as dúvidas e as dificuldades dos 

participantes no momento comunicativo no qual estão interagindo. Portanto, não podemos afirmar que 

se trate inteiramente de uma interação explicitadora, mas uma interação explicitadora com fortes 

marcas de implicitadora.  

 A interação implicitadora ocorre praticamente em todo o trecho analisado. Os participantes e a 

moderadora continuam expressando ideias e opiniões, como aconteceu nos trechos anteriores. Não há 

determinação sobre quem deve iniciar o turno, e, de modo geral, todos trabalham para que aconteça 

uma comunicação colaborativa.  

  

 O quadro 26 abaixo contém as informações referentes à interação desenvolvida no final da 

Roda de Conversa do grupo G1: 

 

Quadro 26.- Tipo de interação. Momento final G1 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Final G1 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Nas explicações realizadas no quadro (linhas 1 a 26  

e 81 a 110) 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Continuando com a análise, na seguinte subseção, o momento final do grupo G3 será analisado. 

 

6.1.4.3 Momento final G3 

Identificação Grupo G3 

Momento da gravação Final da Roda de conversa 

Professora Gina 

Participantes Pol, Oliver, Oksana, Silvana, Ni.1, Ni.2, Ni.3 

Atividade proposta Jogo de tabuleiro 

Data 21/06/2017 
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1 Pol Pero no es solamente malo, tenemos que cuidar. Yo ya fui dos o tres veces a Macondo 

con mi madre 

 Oksana QUE LEGAL!!! ((riendo)) 

 Pol y se divertía mucho, mucho 

 Oksana AI QUE LEGAL!!! 

 Gina Solo ustedes dos? 

5 Pol MAS... una vez yo estaba acompañado. NA otras mi hermana y su marido, su novio. Sí 

ella se divierte mucho, mucho. Le encanta. 

 Oksana Mi madre, ella hablaría que tiene muchas luces  

 Pol Y parece decoración todo oscuro. Ella estaba aquí conmigo y yo hablé mira queda aquí 

conmigo…((inaudible)) ella salió… ((inaudible)) TIRANDO FOTOS 

  ((Todos ríen y hablan al mismo tiempo)) 

10 Ni.2 Yo fui solo una vez a Macondo 

 Gina                                  [Yo no fui 

 Oksana                                        [Yo también no 

 Ni.2 Fue muy divertido 

 Pol Creo que allá… 

15 Gina             [pero no hay muchísima gente jovencita?  

 Pol Jovenciiita? no 

 Oksana Los jovencitos no pueden entrar 

 Pol Siii, no pueden, pero están allá  

 Ni.2 Es muy difícil lograr entrar, porque yo me puse en la línea a las siete y… 

20 Gina                                                                                                            [a las siete de la 

noche? 

 Ni.2 Sí 

 Gina Y la línea estaba delgada. Así uno detrás del otro así, pero pasaba el tiempo y la línea se 

quedó muchos más gordita. Pensé dónde llegaron estas personas, que la línea estaba bien 

delgada y ahora están todos muy…guardan el lugar. Y cuando van a distribuir las 

SENHAS para organizar toda esta gente que se queda en la fila. Y van entregando AS 

SENHAS para empezar a entrar… no sé qué horas. A las once? ((dirigiéndose a P2) 

 Pol Sí  

 Gina Van a las siete para entrar a las once? 

25 Ni.2 Sí, y así, los que no pueden ganar una SENHA quedan ahí fuera, tomando sus, sus 

cervezas ahí fuera hasta que alguien salga para que otros puedan entrar. Y hay unos que se 

quedan ahí hasta las dos de la mañana 

 Pol Sí, dura hasta las DUAS de la mañana 

 Gina Cuando llevaste a tu mamá a qué hora ustedes consiguieron entrar?  

 Pol A las once y media 

 Ni.2 Sí, temprano, para Macondo es temprano. Y no me gustaría volver otra vez porque es 

muy difícil, no me gusta, muy difícil. Pero tuve que pasar por esa experiencia.   

30 Gina Sí, para poder contárnosla  

 Ni.2 Huhum… ahora voy a la casa verde,  

 Gina Casa verde? 

  Sí, así llamó un amigo colombiano. Ay me voy a casa, ah sí te vas a casa? Sí a la casa 

verde… 

 Gina Casa verde es eso? 

35 Ni.2 Sí, por dentro  

  ((hay un gran ruido de risas porque NI.2 se equivocó de ficha y usó la de otra 

compañera)) 

 Ni.2 ((lee la pregunta en voz muy baja)) 

 Gina Para quién va esa? 

 Ni.2 ((señala a Pol) 

40 Pol  Yo? Yo soy contrario, porque yo soy espiritista 
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 Oksana                                                [Tricolor 

 Pol Espiritista, yo soy inmortal. Por eso soy el contrario. Pero que una vida apenas sería 

CANSATIVO porque por más que el sufrimiento es muy grande las MUDANZAS son 

importantes. Y cambiar de vida con la muerte y después volver creo que es importante. 

MAS yo tengo CERTEZA que soy inmortal, CERTEZA  

 Oksana Yo también, soy inmortal tricolor  

 Ni.2 Pero no pasas para otro lugar? 

45 Pol Sí 

 Ni.2 Yo, cuando leí esta pregunta “si fueras inmortal” ah… yo pensé en aquella película de la 

saga de los libros Crepúsculo… 

 Oksana                                                        [Yo también 

 Gina Por qué en eso? 

 Oksama Porque ellos son inmortales 

50 Silvana Ay…crepúsculo no es nada! 

 Ni.2 Pues sí, para quedarse… 

 Gina                               [les gustaría ser inmortales? 

 Oksana A mí me gustaría ser un lobo 

 Gina Un lobo inmortal? 

55  ((varios hablan al mismo tiempo, hay risas)) 

 Silvana A mí me gustaba tanto la película, pero después que yo conocí NETFLIX yo empecé a 

ver diario de un vampiro  

 Ni.2 Ahhh sí 

 Pol sí 

 Silvana Que es una versión más nueva que el Crepúsculo y es mucho mejor, porque hay mucho 

más ((inaudible)) entonces cosas sin respuesta… 

60 Pol Ya terminó? 

 Silvana Yo miré ocho temporadas en las vacaciones 

 Ni.2 Yo estoy en la primera desde hace tres años 

 Silvana En VERDADE? 

 Ni.2 Es que por hacer los estudios acá, entonces… 

65 Gina  Ni.1 qué harías si pudieras ser inmortal ((retomando el asunto y dirigiéndose a Ni.1)) te 

gustaría? 

 Ni.1 No. Yo creo que no 

 Gina Por qué?  

 Ni.1 Porque no habría otro mundo… 

 Gina A mí no me gustaría… yo imagino así “la gente vive hasta los ochenta años” 

70 Oliver                                                                                                          [y todas las otras 

personas en la vida son 

 Ni.1                                   [y usted acá 

                                           [Si  todos son inmortales bueno pero solamente usted  

 Gina Sí  

 Oksana [Sí 

75 Ni.1 Ver todos ir y tú no 

 Ni.2 Puede apasionarse muchas veces  

 Oliver Yo ASSISTI una película de un ROBÔ que quería ser humano… 

 Silvana Ah yo también miré 

 Oksana Ah sí!  Cómo era el nombre? 

80 Oliver                   [y ELE quería MORRER 

 Pol Sí  

 Gina No me acuerdo 

 Oliver Y él se queda… 

 Gina                [Con la muchacha 

85 Ni.1 Después que pasa la emoción de la inmortalidad, se mira sola  

 Oliver Pero yo también creo en la inmortalidad 
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 Gina                                                         [Ah sí? 

 Oliver Pero no en este mundo  

 Gina Cómo es tu creencia? 

90 Oliver Como se está estudiando en la palabra de dios. Es una cosa natural de todos los que 

CONSEGUIRAM llegar al punto elevado de su espíritu. Parecido con lo que 

ACONTECE con el espiritismo. Solo que solo tenemos está CHANCE…   

 Gina                                [solo esta vida? 

 Oliver                                             [es la diferencia  

 Gina Y esta vida sirve para qué? 

 Oliver Yo creo que sirve para que FAÇAMOS nuestras ESCOLHAS. Qué quiero?, yo quiero 

esto o esto. Tiene todas las ESCOLHAS aquí  

95 Ni.2 Los piscianos también solo tienen una ESCOLHA 

  ((todos ríen)) 

 Gina Sí, esto voy a llevar de esta actividad que hicimos, esto voy a llevar para mi vida ((en tono 

irónico)) 

 Ni.1 Los PEIXES! 

 Gina  Ya son las nueve… una más…  

100 Ni.1 Si comiera todo lo que quiero. Silvana ((se dirige a Silvana) 

 Gina Qué pasaría contigo? 

 Silvana Después? Yo comería de NOVO  

  ((todos ríen)) 

 Ni.2 Y si alguien come lo que tú quieres comer? 

105 Pol Sí y fue A. ((señalando a la participante Oksana)) 

 Oksana O QUE? 

 Silvana Yo digo para ella comprar! POSSO FALAR ISSO COM ELA ATÉ.. 

 Gina Tú peleas con ella? 

 Silvana EU BERRO ((en tono muy bajo)) 

110 Oksana Pero, de qué ustedes están hablando? 

 Gina Si tú comieras la comida de ella? 

 Silvana No, pero creo que no habría problema porque ella… 

  ((varios participantes hablan en portugués)) 

 Gina Ay, ay, ay… vamos a terminar entonces? ((tira el dado)) 

115 Oksana QUEM COMEÇOU ISSO AQUÍ FOI VOCÊS!! A CULPA É DE VOCÊS 

  ((todos ríen)) 

 Gina Si comprara todo lo que quiero? Qué ustedes más quieren? 

 Pol Deudas, É DIVIDAS? 

 Gina Deudas 

120 Pol Yo apenas quería no tener deudas 

 Gina Ah, pero qué tanto de deudas ustedes tienen? 

  ((varios participantes ríen y hablan al mismo tiempo)) 

  No sé, hasta hoy no aprendí a administrar… 

 Silvana Yo… 

125 Oksana Yo soy muy CAINHA? 

 Gina Haz un curso en SENAC 

 Oksana Vamos! 

 Pol Sí vamos 

 Gina No es SENAC es SENAI, para que te enseñen a administrar la plata 

130 Pol Hasta ahora no aprendí 

 Oksana Voy TE enseñar 

 Silvana HACE de cuenta que no tiene 

 Oksana No tiene, no tiene, no tiene 

 Pol Pero, por qué trabajo? 

135 Oksana PARA PAGAR TUAS DIVIDAS SÓ 

 Silvana Paga a COMO É QUE É A VISTA? 
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 Gina A vista 

 Silvana NÃO, TEM OUTRA PALAVRA 

 Gina Con plata 

140 Silvana En efectivo! 

141 Gina Sí, en efectivo, es cierto! 

  ((Roda de conversa acaba se acaba la grabación)) 

 

 Na parte final da Roda de Conversa do grupo G3, percebemos que há um engajamento total na 

conversa. Os participantes falam descontraidamente sobre experiências pessoais e conseguem interagir 

espontaneamente. Há uma ampla troca de turnos. É interessante notar que, embora a moderadora 

enuncie que a Roda está no final (linha 99), o fluxo da conversação continua por mais algum tempo. A 

partir da linha 42, localizamos mais incidências da LM: acreditamos que, do mesmo modo como 

aconteceu nos grupos G2 e G1, o cansaço e falta de vocabulário para a diversidade de assuntos tratados 

seja o principal motivo disso. A gravação termina antes de terminar a Roda de Conversa. 

 O quadro 27 detalha a organização conversacional do trecho analisado.  

 

Quadro 27- Características conversacionais. Momento final G3 

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 Final G3 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

Há interação entre a maioria dos participantes o 

tempo todo  

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Há trocas de turno diversas vezes em todo o 

momento 

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

A troca de turnos e a ordem de fala são espontâneas 

durante toda a interação analisada.  

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Em todo momento há brincadeiras, falas espontâneas 

e sensação de ambiente familiar  

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Pode ser apreciado em todas as interações durante a 

Roda de Conversa analisada. 

Interação centrada numa tarefa comum; A interação continua focada no jogo de tabuleiro 

Execução numa identidade temporal  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Com relação ao tipo de interação presente no final desta Roda de Conversa podemos afirmar 

que todas as interações são implicitadoras, pois não foram detectados momentos com outro tipo de 

interação. Observamos um processo colaborativo entre os participantes e a moderadora. Os alunos 

mantêm uma conversação fluída, quase toda em LE, até o corte da gravação. O uso da tarefa 
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comunicativa foi mantido até o final da conversação. O grupo G3 ultrapassou o tempo de aula naquele 

dia, o que indica o nível de engajamento na atividade em LE e a disposição para permanecer na sala 

mesmo quando o tempo de aula já tinha esgotado.     

 O quadro 28 abaixo contém o resumo da interação no final da Roda de Conversa desse grupo.                  

 

Quadro 28- Tipo de interação. Momento final G3 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Final G3 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Não detectado 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Observado em todo o trecho analisado 

Interações irrelevantes para a aquisição. Não detectado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Nos trechos transcritos do final da Roda de Conversa, percebemos características similares nos 

três casos. As conversas continuam fluindo de modo natural até o final da Roda. No caso do grupo G3, 

a filmagem terminou antes de a Roda ser encerrada formalmente. Observamos também que nos três 

casos as conversações produzidas apresentam semelhanças com as características básicas das 

interações orais que foram descritas por Marcuschi (2005). 

 Chama a atenção que, na Roda de Conversa do grupo G1, foi dedicado um momento para 

esclarecer algumas dúvidas de cunho gramatical ou linguístico no quadro. Tal ação foi solicitada pelos 

próprios participantes. Observamos que as explicações se desenrolam a modo de conversações e que os 

questionamentos dos participantes são formulados na língua-alvo. Consideramos que esse momento 

teve efeitos positivos, pois os participantes realizam os questionamentos na língua-alvo, além de haver 

falas simultâneas sobre os aspectos explicados no quadro, o que pode ser considerado como uma 

interação implicitadora. 

 

 Na sequência, expomos a análise das conversas prévias e posteriores à Roda de Conversa. 

 

6.1.5 Momentos prévios  

 Por existirem, em algumas filmagens, conversações prévias e posteriores às que foram 

originadas pelas atividades propostas nas Rodas de Conversa, consideramos pertinente realizar a 
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análise desses momentos de forma separada, por serem conversas que não são parte da Roda e por 

terem acontecido prioritariamente na LE. 

Os momentos prévios selecionados para esta análise são os seguintes: Grupo G2 - 24/04/2017; 

grupo G1 do dia 03/05/2017 e G3 do dia 21/06/2017.  

 Desse modo, analisamos, em primeiro lugar, as conversas que aconteceram nos momentos 

prévios à Roda e, em segundo lugar, as conversações ocorridas nos momentos posteriores. Cada trecho 

foi analisado sob as mesmas perspectivas observadas na análise geral: a Análise da Conversa e os tipos 

de interações presentes.  

 

6.1.5.1 Momento Prévio – Grupo G2 

Identificação Grupo G2 

Momento da gravação Momento prévio 

Professora Elisenda 

Participantes Bruno, Mireia, Tánia, Gerard, Ni.1, Ni.2, Ni.3, Ni.4, 

Ni.5, Ni.6 

Atividade proposta Vídeo de animação “A ponte” 

Data 24/04/2017 

1 Eli Tomábamos con azúcar, o así como hizo Cristina. como si fuera una salsa, pero con 

azúcar, siempre con azúcar 

 Cris Bueno espero que lo disfruten! 

 Eli Puedes decirnos qué pusiste? 

 Cris Aguacate, tomate, sal, limón un poquito de pimienta 

 Eli Ay qué rico! Y tiene un olor! 

5 Cris Y ya está funcionando  

 Eli Ya está grabando? 

 Cris Sí 

 Eli Y va a grabar todo el tiempo? 

10 Cris Sí porque está conectada. Bueno me voy 

 Eli Gracias! 

 Cris Ah y se come con eso de ahí. TCHAU! 

 Eli Gracias Cristina.! 

 Tánia Qué es? 

15 Eli Guacamole y voy a poner aquí esto que es para hacer nachos no? 

  ((Hablan en portugués sobre asuntos diversos)) 

 Eli Rico? ((dirigiéndose a Ni.1)) si quieren probar, tiene un olor riquísimo 

 Tánia Como se CHAMA agucate? PORQUE TEM UMA PROPAGANDA DO MC 

DONALDS E AI DIZ aguacate. 

 Eli Aquí tiene 

20 Tánia              [É SALGADO? 

 Eli Huhum, tu comías dulce? 

 Tánia NÃO, NÃO CONHEÇO, EU VI GUACAMOLE, JÁ OUVI FALAR. E CONHEÇO 

TAMBÉM A TORTILHA QUE TAMBÉM SE COME... 

 Eli Sí, se puede comer con varias cosas. Yo te pregunto porque le estaba diciendo a M. 

que cuando yo era niña comíamos mucho aguacate dulce 
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 Tánia                                                                                                               [sí 

 Eli Azúcar o leche y azúcar como batido 

25 Ni.3 Azúcar y limón 

 Eli Sí, azúcar y limón. El aguacate oxida, se pone negro 

 Tánia Tiene  

 Eli     [y el limón no deja 

 Tánia  Como se llama MOLHO? 

 Eli Salsa 

30 Tánia Tiene salsas para carne EU ACHO QUE UMA RECEITA QUE TINHA 

 Eli  Con aguacate. Con guacamole 

 Tánia EU NÃO SEI BEM MAS O ABACATE ESTAVA AÍ 

 Eli Me pareció muy rico, este lleva aguacate, cebolla, tomate, un poquito de sal y 

posiblemente limón. El limón no deja que se oxide. Quieres probar? Está riquísimo! 

35 Ni.2 Yo voy a probar! 

 Eli C. me decía hace tiempo que en México hay una variedad enorme de aguacates. 

 Tánia SIM EU VI NA TV 

 Eli Hay uno que se llama AVOCADO. Hay aquí en Santa Maria, de vez en cuando uno 

se encuentra.  

 Tánia É O PEQUENINO? 

40 Eli El chiquito, se llama AVOCADO es el nombre 

 Tánia NA PRATELEIRINHA DAS COISAS DIFERENTES. TEM UMA QUE É UMA 

BOLINHA DENTRO DE UMAS FOLHINHAS ALGUEM JÁ VIU? 

 Ni.2 PHYSALIS 

 Eli PHYSALIS! 

 Tánia Eh... yo no sé si es el… 

45 Eli El sabor, yo solo veo decorativo en dulces 

 Tánia Me parece MUCHO diferente 

 Eli Sí, es exótico? Es una fruta más exótica 

 Tánia Yo no me da VONTADE DE… 

 Eli De comer. Quieres probar Bruno.? 

50 Bruno No 

 Eli Y tu Ni.1 vas a probar? Tienes miedo? Si no les gusta ((hace gesto con papel en la 

boca)) 

 Tánia Solo este ya es muy bueno 

 Eli Sí, es muy rico 

 Tánia Yo nunca EXPERIMENTEI este, EXPERIENTEI otro. Tiene un olor… 

55 Eli  Un olor maravilloso 

  ((llega participante Ni.4)) 

 Ni.3 Es muy bueno! 

 Eli Sí, es muy bueno. Imagínense con una carne y eso por encima como una 

salsa…Rico!! 

 Tánia Yo siempre pensé que SALGADO no, no  

60 Eli                                                                [no era bueno 

 Tánia No era bueno 

 Eli Pero es verdad? 

 Tánia uhum 

 Eli Una vez yo fui a Chile y en un lugar que comimos servían hamburguesa y dentro de 

la hamburguesa había aguacate. En vez de mayonesa, aguacate, riquísimo! Muy rico, 

porque bueno es mucho más saludable 

65 Tánia No y tiene la misma consistencia que la… 

 Eli mayonesa 

 Tánia QUE NEM AQUELA QUE FAZ SÓ COM LEITE E OLEO  

 Eli Prefiero guacamole 

 Tánia Yo pensé que PODERIA picar la manzana, no sé nombre ((inaudible)) 
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70 Eli Ensaladilla rusa, yo conozco como ensalada rusa 

 Ni.1 Por ejemplo, yo siempre que voy a la casa de mi papá, ellos cortan manzana, no sé si 

vos conocés la salsa golf. La salsa golf es una mezcla de Kétchup y mayonesa. 

Entonces se hace con zanahoria rallada, manzana cortada y aquella salsa 

 Tánia Como es esa salsa? 

 Ni.1 Es una mezcla de kétchup con mayonesa y queda color rosado 

 Eli Y qué más lleva? Manzana? 

75 Ni.1 Manzana cortada en cuadraditos y zanahoria rallada  

 Bruno Y  lleva, qué es? 

77 Eli QUE QUE ELA TEM? QUANDO QUERO SABER O QUE QUE TEM UMA 

COMIDA. Qué lleva? Es la forma como…  

 

 Ni.3 Lleva (haciendo el sonido sheva con la variedad Rioplatense) 

 Tánia Yo me llamo (pronunciando con la variedad Rioplatense) nunca sé 

80 Eli Da igual si dice: “lleva”, “lheva”, “yeva” eso da igual. Da igual 

  ((llega Ni.5)) 

  Eli Buenas noches! 

 Ni.5 OLÁ! TUDO BOM? Sentar en cualquier lugar? 

 Eli Cualquier lugar 

85 Ni.5 HOUVE ALGUMA COISA AULA PASSADA? 

 Eli No, solo tuvimos clase! 

 Ni.5 CARA EU BATI O CARRO SEXTA PASSADA EU VOLTEI ONTEM. ESTAVA 

RESOLVENDO ESSE NEGÓCIO...  

 Eli Ah.. DESSA PARTE EU ENTENDO. EU TE ENTENDO BEM 

 Ni.3 Esa CORRERIA? Como se DIZ? 

90 Eli  Siempre corriendo. Bueno 

 Bruno CORRERIA... EU ACHO QUE PODERIA 

 Eli Sí, pero va a depender del contexto. Estoy en una correría, es algo que no se usa 

 Ni.1 Estar siempre corriendo 

 Eli O la vida está muy corrida. No sé, es algo que no suena mucho en español 

95 Tánia Sí, hay cosas que no combinan. Parece que no… 

 Eli Hay cosas que no funcionan. Que buscamos la palabra en el diccionario y la palabra 

existe, pero no necesariamente la palabra sea utilizada en ese contexto.  

  ((llega Ni.7)) 

 Ni.7 Hola 

 Eli Hola 

100 Bruno  En la correría del día a día, se usa o no? 

 Eli No creo. Qué te parece? ((dirigiéndose a la participante Ni.1 que es argentina)) 

 Ni.7 Tenía que traer una CLASSE aquí? 

 Eli  No, puedes quedarte aquí.  

 Ni.7 Cómo? 

105 Eli Sí, puedes quedarte más cerca para comer. Hay guacamole. Cristina hizo para 

nosotros. Más cerca de la mesa! 

 Ni.7 Más cerca? 

 Eli Sí, no necesitas ponerte tan lejos! 

 Tánia  Si quieres sentar aquí, yo quedo más PERTO del guacamole 

 Eli Qué es lo que tú no comes, me dijiste?  

110 Ni.7 No, no conozco 

 Eli Pruébalo. Es salado 

 Ni.1 Profe, tal vez pueda decir: esta semana estuve en aprietos y no en correría no? ((se 

refiere al asunto anterior sobre CORRERIA)) 

 Eli Sí, sí 

 Ni.7 Rico! 

115 Eli Sí verdad. Ahora ponlo de verdad!! sirviéndote para probar, para ver si te gusta… 
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 Tánia E DEPOIS JÁ LARGA A COLHER 

 Ni.7 Qué tiene? 

 Eli Aguacate, cebolla, tomate, sal 

 Ni.7 Me encanta! 

120 Eli Y un poquito de limón 

 Tánia COMO SERÁ QUE FICA, SE EM VEZ NA SALADA DE BATATA 

COLOCAMOS ISSO EM LUGAR DA MAIONESE? 

 Eli Yo creo que rico.  

 Tánia Será que queda rico? 

 Eli Eso va a funcionar con varias cosas. Cómo es tu marido para probar cosas nuevas? 

125 Tánia Mi marido es imposible en la cocina 

 Eli Pero le gusta probar cosas nuevas? 

 Tánia EU NUNCA SEI O QUE VOU ENCONTRAR QUANDO llego en CASA 

 Eli Ay qué miedo!!! 

 Tánia Hoy no fue muuuy diferente. MAS estaba muy bueno. ERA BATATA COZIDA. 

TINHA CEBOLINHA. Tenía queso RALADO, MAS no queso PARMESSÃO... 

130 Eli Queso mozzarella 

 Tánia Sí. Estaba ... yo siempre le digo: no haga JANTA? 

 Eli Cena 

 Tánia Cena No, si no yo ((hace movimiento con las manos de que va a engordar)). ELLO 

PERGUNTA: quieres comida? Yo no, no! 

  Eli Algún día especial, como cuando estás muy cansada 

135 Tánia Yo siempre hacía, pero no TIENE condiciones 

 Eli Y ahora qué comen de noche cuando tú llegas? 

  

Tánia  

Yo llego del trabajo a las cinco. Yo tomo café y PRONTO. CLARO SE ELE FAZ 

EU ACABO COMENDO 

 Eli O QUE OS OLHOS NÃO VEM O CORAÇÃO NÃO SENTE... Verdad? Eso para 

mí sirve mucho con comida. Si no veo y no siento el olor estoy tranquila, pero si 

siento…   

 Ni.7 Necesito comer 

140 Tánia Como cuando siento el CHEIRO de ((hace movimiento con las manos)) 

141 Eli  Sí! Si esas churasqueras eléctrícas.  

  ((varios hablan al mismo tiempo)) 

 

Nas conversações prévias do grupo G2, que se estenderam durante 141 turnos, percebemos falas 

descontraídas e naturais. Os participantes interagem principalmente com a moderadora sobre questões 

relacionadas à guacamole que a moderadora Cristina levou. Notamos que a moderadora Eliselda tenta 

manter o tempo todo o uso de espanhol com os participantes, alguns participantes fazem uso também 

da língua estrangeira e outros parecem ter mais dificuldade de manter o tempo inteiro o seu uso, como, 

por exemplo, Tánia e o participante Ni.5. Acreditamos que fatores como falta de vocabulário, 

insegurança e emoção interfiram para que a LE seja utilizada o tempo todo. Além disso, o fato de a 

Roda de Conversa não ter começado oficialmente faz com que alguns participantes mantenham o 

português na sua fala. 
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 Assim sendo, sob o viés da Análise da Conversa, neste momento prévio, observamos uma 

interação oral entre mais de três participantes, que trocam de turno diversas vezes sem existir uma 

ordem específica para o início das falas. A duração de cada turno é livre e a conversa, improvisada e 

natural o que demonstra novamente uma grande semelhança com as conversações espontâneas 

descritas por Marcuschi (2005). 

 No que se refere aos tipos de interações detectados, no momento prévio do grupo G2, 

percebemos principalmente a interação implicitadora. Consideramos que a interação implicitadora foi 

gerada a partir de interações que poderiam ser consideradas irrelevantes por tratarem assuntos que não 

estão de acordo com a proposta de atividade para a Roda de Conversa daquele dia. É possível observar 

que a interação foi gerada de forma natural a partir de um elemento que não tinha relação com o tema 

da Roda proposta para esse dia (guacamole).  

A maioria das interações foi em espanhol, resultando, assim, num trabalho colaborativo entre 

alunos e moderadora. Existem, ainda, algumas explicações linguísticas pertinentes às necessidades dos 

participantes naquele momento (linhas 79 a 112), o que fez com que as interações que, em princípio, 

poderiam ser consideradas irrelevantes se tornassem relevantes. 

 Em síntese, podemos dizer que as conversações relacionadas ao momento prévio do grupo G2 

são, por um lado, conversas espontâneas e, por outro, interações implicitadoras. 

 Na sequência, são expostas as conversações prévias do grupo G1 do dia 03/05/2017. 

6.1.5.2 Momento prévio Grupo G1  

 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Momento prévio 

Professora Gina 

Participantes Marc,  

Atividade proposta Jogo de tabuleiro 

Data 03/05/2017 

1 Marc Yo era muy feo. No TENÍA mucha gente que gustaba de mí  

  ((todos ríen)) 

 Marc Solo tengo una novia que yo creo a ella bella y ella me cree bello. Pero solo esto, somos 

dos ceros a la izquierda 

 Gina No participaste en esas redes nunca? 

5 Marc                                     [No, no 

 Gina Ni Facebook? 

 Marc Solo Facebook para charlar con mi novia  
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 Gina Ella es de acá de Santa Maria? 

 Marc No, es de Porto Alegre. Estudiamos juntos periodismo acá en la Universidad, pero después 

como ella tenía que volver a Porto Alegre, yo me quedé, yo soy de acá. Solo me acuerdo 

de “DISQUE SIM” 

10 Gina Se acuerdan de eso? No? Que había en Band que pasaban muchísimo eso. Ustedes nunca 

utilizaron para charlar con gente de otros países?  

  ((todos dicen no)) 

 Gina Hay varios programas que son muy interesantes para eso, para conocer gente de otros 

países, para charlar en español. 

  ((Silencio)) 

14 Gina A ver, vamos a iniciar el juego. 

   

 

 Ao observarmos o momento prévio do grupo G1, é possível notarmos que, diferentemente de no 

grupo G2, as conversas prévias se prolongaram, aqui, por poucos turnos, produzindo, assim, pouco 

material para analisar. No entanto, mesmo sendo poucos turnos, percebemos que se trata de uma 

conversa espontânea totalmente em espanhol entre o participante Marc e a moderadora Gina. 

 Nesse sentido, podemos dizer que estamos frente a uma conversação espontânea e natural e 

também a uma interação implicitadora. A moderadora tenta estimular a conversação em LE com o 

grupo todo, porém, sem sucesso, decide iniciar a atividade proposta para esse encontro. 

 Na sequência, encontra-se a análise do momento prévio do grupo G3 do dia 21/06/2017. 

6.1.5.3 Momento prévio Grupo G3  

Identificação Grupo G3 

Momento da gravação Momento prévio 

Professora Gina 

Participantes Pol, Oliver, Oksana, Silvana, Ni.1, Ni.2, Ni.3 

Atividade proposta Jogo de tabuleiro 

Data 21/06/2017 

1 Gina Alguien se acuerda de la última vez que hemos jugado con dados? Y donde fue mis dados? 

 Oliver Dados, dados? 

 Oksana        [TU LEVOU 

 Gina Pero no dejé acá en la clase?  

5 Pol Hace dos, tres clases? 

 Oliver Tenía apenas un dado 

 Gina        [pero no me acuerdo si los dejé acá o no 

 Pol                      [Jugaba dos veces  

 Gina Era uno, pero había los clips también ((silencio)) Pol. yo sé que fuiste tú… 

10 Pol Solamente el rosa 

  Todos ríen 

 Gina Solo el rosa que guardaste? Pues ahora no tengo con que jugar. Ustedes tienen cosas para 

usar? 

 Pol Tapa de… ((hace movimiento simulando un bolígrafo)) 
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 Gina Puede ser 

15   ((todos buscan algo para usar como fichas en el juego)) 

 Gina Ustedes saben que es esto? ((muestra una semilla)) 

 Silvana   Feijão!  

  Todos ríen 

 Oksana (habla en portugués inaudible) 

20 Oliver Una semilla? 

  ((Participante Ni.2 llega a la clase)) 

 Ni.2  Hola, buenas noches! 

 Gina Hola!  Es una semilla de tamarindo 

 Oksana Ah… para! 

25 Gina Sí, directamente de México 

 Oliver      [y brota? 

 Ni.2 Tamarindo? 

 Gina Mira, yo gané, gané no, me dieron unos dulces que venían con estas semillas y guardé las 

semillas. Las guardé en mi estuche por muchos meses. Y quien me dio fue una de mis 

alumnas. Después la muchacha volvió para México y cuatro de estas semillas yo las puse 

en un… eso para plantar y nacieron cuatro plantas. Están ya creciendo. Yo envié para ella 

una foto para ver si realmente era, porque por las fotos de google es tamarindo, pero no sé. 

Es una flor brillante, no sé si va… 

 Oksana               [SE QUEBRAR será que brota? 

 Silvana                                                                                         [vaso? 

30 Pol Yo creo que está pensando que va a hacer un jugo de tamarindo con sabor de jugo de…   

por el Chavo 

  ((Todos ríen)) 

 Pol TANGERINA, BERGAMOTA 

 Ni.2 MEXERICA 

 Gina De dónde es eso de MEXIRICA? 

35 Ni.2 DO SERRADO. SOU SERRADENSE.  

  ((Conversación simultánea en portugués sobre una FIESTA JUNINA)) 

37 Gina Yo escuché que la semana pasada van a hacer una fiesta sorpresa para los profesores, 

pero… 

  (Todos ríen) 

 Gina Vamos a empezar el juego? 

40 Ni.2 Vamos a hablar español!  

 

 No grupo G3, observamos uma conversação natural e descontraída sobre assuntos que 

indiretamente têm a ver com a atividade proposta para aquele dia. Os participantes e a moderadora 

trocam turnos de fala de forma espontânea, e percebemos um ambiente confortável para estabelecer a 

conversação. A moderadora conversa o tempo todo na LE e a maioria dos participantes se esforçam 

para manter o uso do espanhol. No entanto, é possível notar que os participantes sabem que ainda não 

foi iniciada a Roda de Conversa e, em alguns momentos, utilizam a LE para conversar. É no momento 

em que Gina anuncia que a atividade irá começar (linha 39 e 40) que a participante Ni.2 começa 

interagir na LE, sendo a partir daí que podemos dizer que a atividade inicia a Roda de Conversa. 
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 No que tange ao tipo de interação desenvolvida nesse momento prévio, percebemos que, apesar 

de existir o uso da LM, trata-se de uma interação do tipo implicitadora, já que os participantes se 

encontram numa interação colaborativa, não sendo só a moderadora a iniciadora dos turnos, pois a 

maioria sabe manter uma conversação na LE. 

 Por tudo isso, podemos afirmar que estamos diante de uma conversa espontânea e uma 

interação implicitadora. 

 Em resumo, temos que os momentos prévios à Roda de Conversa analisados neste trabalho se 

caracterizam por serem conversas espontâneas e interações implicitadoras. 

 A seguir, analisamos alguns dos momentos posteriores à Roda de Conversa. 

6.1.6 Momentos posteriores 

 Nesta subseção, apresentamos os momentos com as conversas posteriores à Roda de Conversa. 

São eles: grupo G2 do dia 24/04/2017 e grupo G1 dos dias 03/05/2017 e 10/05/2017. 

6.1.6.1 Momento posterior Grupo G2 

 

Identificação Grupo G2 

Momento da gravação Momento posterior 

Professora Elisenda 

Participantes Mireia, Ni.5, Ni.6 

Atividade proposta Vídeo de animação “A ponte” 

Data 24/04/2017 

1 Eli Muy bien! Se acabó. Ah… no se olviden de agradecer a Cristina por el guacamole que 

estaba riquísimo 

 Mireia Yo agradecí por nosotros! Le di las gracias  

 Eli Muy bien! Lunes no tenemos clase 

 Ni.6 Qué bueno! 

5 Eli Pero el miércoles que viene sí y en ese tiempo les voy a poner el material de la clase.   

 Ni.5 Pero la próxima clase de lunes era un FILME 

 Eli Serio? Ah qué rico 

  ((risas)) 

  Hay una prueba que está marcada y las actividades de las películas son pruebas 

10 Ni.6 Evaluaciones  

11 Eli Evaluaciones eso. Entonces el lunes ocho les voy a entregar ese texto corregido para que 

ustedes puedan trabajar el próximo texto y mejorarlo. Sí, muy bien! Que tengan una linda 

semana. Me encanta feriado en lunes, viernes ni tanto, pero lunes me encanta! 

  ((acaba la RODA)) 
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 No momento posterior do grupo G2, observamos uma conversa baseada na organização da 

disciplina com a professora titular, que indica o encerramento da Roda de Conversa. A conversação se 

mantém em espanhol e se prolonga por poucos turnos.  

 No que se refere ao tipo de interação, ainda que o assunto abordado seja relacionado com a 

rotina da disciplina, podemos dizer que estamos frene a uma interação implicitadora, porque acontece 

na LE e é consequência de uma interação mais longa, gerada a partir da atividade proposta para a Roda 

de Conversa desse dia. 

 Desse modo, o momento posterior da Roda de Conversa do grupo G2 é constituído por uma 

conversa espontânea e uma interação do tipo implicitadora. 

 A seguir, constam os momentos posteriores da Roda de Conversa do grupo G1. 

6.1.6.2 Momento posterior Grupo G1-1 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Momento Posterior 

Professora Gina 

Participantes Marc, Iván,  

Atividade proposta  

Data 03/05/2017 

1 Gina Bien, ya son nueve, se acabó. Gracias  

  ((los alumnos continúan la conversación)) 

 Gina Hay vida en otras galaxias. No creo que vamos a estar solos acá 

 Iván Me gustaría conocer  

 Gina Te gustaría? 

 Iván Sí 

5 Gina Yo tengo miedo, no han visto las películas horribles que hacen 

  ((varias voces al mismo tiempo, en español y portugués)) 

 Marc ((inaudible)) 

 Gina Ah! Yo ya había oído hablar de esa. Dicen que es muy buena 

 Marc Los estudiantes de letras son los que van a sentir SAUDADES de la tierra 

10  ((risas)) 

 Marc Porque la profesora de letras… 

 Gina Ah, sí y ella tiene que identificar el código, no es así? 

 Marc Sí 

14 Gina Ah, yo he visto esa película 

  ((todos comienzan a levantarse y a salir)) 

   

 

 O momento posterior da Roda de Conversa do grupo G1, do dia 03/05/2017, mostra a 

relevância do assunto abordado na atividade proposta para aquele dia, pois parece que os participantes 
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não dão importância ao fato de a aula ter terminado: eles continuam a falar na LE do mesmo modo que 

no transcurso de toda a Roda de Conversa. Inclusive, é possível notar que a conversação continua 

enquanto os alunos e a professora começam se levantar para ir embora. Temos, então, uma conversa 

espontânea e natural. 

 Por outro lado, também cabe afirmar que a interação apresentada nesse momento é 

implicitadora, na medida em que preserva as mesmas características presentes nos outros momentos da 

Roda de Conversa. Os alunos mantém uma conversação que foi gerada a partir de uma atividade 

comunicativa e conseguem expressar as suas opiniões e os seus desejos na LE.  

 O momento posterior ao que terminamos de analisar é referente também ao grupo G1, porém do 

dia 10/05/2017, e consta a seguir:  

6.1.6.3 Momento posterior Grupo G1-2 

Identificação Grupo G1 

Momento da gravação Momento posterior 

Professora Cristina 

Participantes Iván, Ni.1, Ni.4 

Atividade proposta  

Data 10/05/2017 

1 Cris Chicos, muchas gracias! Semana que viene no hay clase! 

 Ni.1 No! Ah es feriado 

 Ni.4 No hay clase! 

 Ni.1 Tampoco hay CHEESECAKE 

5 Ni.4 Pero en la próxima? 

 Ni.1 Pero la próxima, si dios, que dios bendiga 

 Ni.4 Puedes hacer 

  ((participantes comienzan a salir)) 

 Ni.1 Cristina gracias, una buena noche! Perdón por la falta la AULA anterior 

10 Iván Hasta luego 

 Cris La coca, quién se la va a llevar? 

12 Iván Vamos convidar a los otros…  

 

 Nos exemplos dos momentos posteriores analisados anteriormente, observamos, aqui, uma 

conversação espontânea e descontraída, que se prolongou por poucos turnos e se desenrolou 

inteiramente na LE. Assim sendo, tal momento conta com as mesmas características que os outros, o 

que nos permite afirmar, portanto, que é uma conversação espontânea e também uma interação 

implicitadora. 
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 Notamos que, tais quais os momentos prévios, os momentos posteriores são conversas 

espontâneas e interações caracterizadas por ser implicitadoras. 

 Gostaríamos de salientar a importância que têm tanto os momentos prévios quanto os momentos 

posteriores para a análise geral da Roda de Conversa. O fato de que as interações aconteçam de forma 

natural na língua estrangeira demonstra o efeito positivo desse modelo para a aquisição da língua. Nos 

momentos prévios, observamos que, apesar de as interações serem livres, nem todos os alunos 

participam, e alguns ainda se sentem nervosos ou tímidos. Já nos momentos finais, podemos constatar 

que as interações em espanhol são totalmente livres e espontâneas. Nesses momentos, não existe mais a 

obrigação de falar na língua alvo e, mesmo assim, os alunos continuam as conversações na língua 

estrangeira.  

 A seguir, realizamos um apanhado geral das características da Roda de Conversa que 

aconteceram nos três encontros analisados.  Relacionamos também as características das Rodas de 

Conversa com a descrição de conversas espontâneas e com o tipo de interação que aconteceu em cada 

trecho transcrito e analisado.  

 

6.1.7 Características comuns em todas as Rodas de Conversa 

 

Com base nas interações e nas falas analisadas, percebemos que, embora em alguns momentos a 

Roda de Conversa apresente características de uma conversa mais institucional, as características das 

conversas espontâneas permeiam o discurso dos participantes. Assim, conversações livres, sem turnos 

predeterminados, predominaram nas Rodas de Conversa que foram realizadas com as três turmas. 

Nesse sentido, vale salientar que a escolha da ACDT para a realização deste trabalho foi a mais 

adequada, tendo em consideração que a nossa intenção foi mostrar os aspectos sociointeracionais do 

discurso oral e a importância que possui a oralidade para o ensino e aprendizado de LE. Por esse 

motivo a Análise da Conversação baseada nos pressupostos teóricos de Marcuschi (2005) e retomada 

por autores como Leite e Negreiros (2014) e Frazão e Lima (2017) mostrou-se amplamente satisfatória 

para os fins propostos.    

 

A título de resumo, o quadro 29 apresenta as principais características presentes nas três rodas 

de Conversa analisadas. 
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 Quadro 29- Características conversacionais presentes em todas os momentos analisados.  

Características da Conversação Roda de Conversa 2017 (presentes em todas as 

conversações analisadas) 

Interação entre pelo menos dois falantes. A 

tendência é ter um número restrito de participantes; 

Todas as Rodas analisadas tiveram no mínimo 6 

participantes. 

Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes e os 

papeis desses falantes não estão predeterminados 

eles gozam, em principio, dos mesmos direitos e 

deveres; 

Em todas as Rodas analisadas, há diversas trocas de 

turno. Apesar de ser a moderadora quem sempre 

inicia e termina a Roda de Conversa, nas interações 

orais, todos os participantes têm oportunidade de se 

expressar, sem a necessidade de haver uma ordem 

determinada.  

A duração da troca e ordem das tomadas de turno é 

determinada aos poucos, de maneira relativamente 

livre como acontece nos diálogos simétricos; 

Em todas as interações analisadas, a duração dos 

turnos e a tomada de turno foram espontâneas e 

livres. Embora tenham acontecido momentos de 

diálogos assimétricos, principalmente quando havia 

alguma explicação de cunho linguístico ou 

gramatical, a conversação não deixou de ter um 

toque descontraído e natural.  

A sequência de ações coordenadas possui caráter 

familiar e improvisado;  

Em todas as Rodas analisadas, houve momentos de 

descontração, brincadeiras e muita improvisação.  

Os interlocutores possuem uma margem de manobra 

extensa, mas sabem que existem regras que 

governam a interação; 

Todos os participantes sabem que existem regras que 

devem ser respeitadas. Entendem que a moderadora 

tem o poder de iniciar, coordenar e finalizar as 

conversas. 

Interação centrada numa tarefa comum; Em todas as Rodas de Conversa, há sempre uma 

atividade comum que provoca as conversas.  

Execução numa identidade temporal As Rodas de Conversa aconteceram toda quarta-

feira, das 19hrs às 21hrs, com uma duração 

aproximada de 2hrs. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Também foi percebido, nos três encontros, que a maioria das interações produzidas na Roda de 

Conversa é do tipo implicitador, conforme o quadro 30 a seguir. 

 

Quadro 30- Tipo de interação. Observações gerais 

 

Tipo de interações Roda de conversa 2017 Observações gerais 

Interações Explicitadoras 

Métodos Estruturalistas 

Não detectado em nenhuma dos momentos 

analisados. 

Interações Explicitadoras 

Disfarçadas de comunicação 

Detectado em dois momentos na Roda de Conversa 

do grupo G1 (início linhas 11 a 43 final 1 a 110). 

Interações Implicitadoras 

Ambientes Comunicativos 

Presentes em todos os momentos analisados. 

Interações irrelevantes para a aquisição Detectado em momentos iniciais e finais das três 

Rodas de Conversa. Essas interações aconteceram 

em LE.  

Fonte: Elaborado pela autora 
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As Rodas de Conversa analisadas são constituídas por elementos que as diferenciam de aulas de 

língua convencionais e as assemelham a conversas espontâneas. Realizamos um apanhado geral de 

características que foram comuns a todos os encontros analisados neste trabalho. Tais características 

são enunciadas a seguir: 

 

 Nos encontros analisados, as professoras falam em espanhol com os alunos enquanto esperam a 

chegada do restante dos participantes. 

 Quando necessário, as professoras realizam correções. As três tomam cuidado para que as 

correções não interfiram no fluxo das conversas.  

 Na Roda de Conversa, existem superposições de turnos e interrupções do mesmo modo como 

acontece em conversas informais. 

 Os participantes trocam de assunto de modo natural, a exemplo do que ocorre em conversas 

espontâneas.  

 Quando o assunto é desconhecido ou a emoção é muito grande, os participantes usam a língua 

materna. 

 Os participantes compartilham experiências pessoais. 

 Em alguns momentos, os participantes fazem questionamentos sobre palavras ou as formas 

corretas de se pronunciar em espanhol. 

 Os turnos dos participantes com maior domínio do espanhol superam o tempo dos turnos 

daqueles que não têm tanto domínio.  

 Participantes mais tímidos têm de ser estimulados pelas professoras para falar através de 

perguntas diretas. 

 Para criar um ambiente descontraído, em alguns encontros, houve comida ou bebidas como café 

ou mate. 

 Os participantes, incluindo as professoras, fazem brincadeiras sobre diversos assuntos, sem que 

isso afete o respeito que deve ser mantido numa sala da aula. 

 O professor é um facilitador da aprendizagem, conforme Almeida Filho (1997), já que ele 

participa das atividades comunicativas do mesmo modo que os alunos.  

 Quando a Roda de Conversa termina, a tendência é continuar falando em espanhol, mesmo para 

dar recados ou informações institucionais. 
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Assim sendo, percebemos que a maioria das interações dos trechos das Rodas de Conversa que 

aqui analisamos apresentam características que se assemelham às de uma conversa espontânea como 

descrita no referencial teórico deste trabalho.   

 Considerando as características gerais da Roda de Conversa discutidas até esse ponto, podemos 

afirmar que as interações que acontecem nela não podem ser consideradas como interações 

explicitadoras correspondentes a métodos estruturalistas nem como interações explicitadoras 

disfarçadas de comunicação, visto que as falas acontecem de modo natural e espontâneo.  

Percebe-se o quão complexo resulta analisar a Roda de Conversa apenas como complemento de 

uma aula de língua estrangeira, já que as atividades propostas levam os aprendizes a situações de 

interação real, nas quais eles se comunicam uns com os outros de forma autêntica, conforme descrito 

por Widdowson (1978) ao falar de metodologia comunicativa. 

 As atividades realizadas durante a Roda de Conversa podem ser consideradas, nas palavras de 

Almeida Filho e Barbirato (2000), como tarefas comunicativas, e não como práticas linguísticas, já que 

o objetivo é fornecer oportunidades de uso da língua semelhantes às que ocorrem fora da sala de aula, 

sem haver a intenção de praticar um item linguístico específico. Desse modo, é possível observar que a 

atenção do participante da Roda de Conversa direciona-se, em quase todo momento, mais para o 

significado e a formação de sentidos interpessoais do que para o sistema linguístico. 

Nesse sentido, podemos dizer que todos os momentos das Rodas de Conversa que foram 

analisados neste estudo produziram ambientes comunicativos dentro da sala de aula de espanhol e 

prepararam os participantes para interagir em situações reais na LE. 
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6.2 AS CRENÇAS DOS PARTICIPANTES SOBRE A PRÁTICA ORAL EM LE E SOBRE A RODA 

DE CONVERSA 

 

 Nesta subseção, apresentamos a análise das crenças dos alunos participantes da pesquisa. Os 

dados para a análise foram obtidos através dos instrumentos dos questionários e das entrevistas 

realizadas no começo e ao final das Rodas de Conversa. A organização da análise segue a seguinte 

lógica: primeiro, trazemos as crenças dos participantes sobre a importância da prática oral em LE; na 

sequência, discutimos as suas crenças sobre o Curso de Letras e a formação docente; posteriormente, 

descrevemos as expectativas dos participantes em relação à Roda de Conversa; finalmente, 

comentamos sobre a experiência de participação no projeto.  

 

6.2.1 As crenças dos participantes 

Para a análise das crenças dos participantes, utilizamos as informações obtidas nos 

questionários e nas entrevistas semiestruturadas.  As crenças inferidas a partir tanto dos questionários 

quanto das entrevistas são discutidas de forma conjunta, de maneira que as informações dos 

questionários complementam as das entrevistas e vice-versa.  

 Consideramos importante dar início à análise com as crenças dos participantes sobre a 

importância de prática oral na sala de aula. Assim sendo, as respostas mostram que todos os 

participantes coincidiram na relevância que a prática tem dentro do contexto escolar. O resultado 

mostra que dez alunos (83%) pensam que a prática é imprescindível. Um participante (8%) considera a 

prática muito importante e um participante (8%) considera a prática como importante. O resultado se 

mostra no gráfico 7: 

Gráfico 8 - Importância da prática oral em sala de aula 

 

                                                   Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao justificarem a importância da prática oral em sala de aula como muito importante ou 

imprescindível, os participantes mobilizaram razões como: “ganhar fluência na língua”, “capacidade de 

se expressar oralmente na língua”, “ficar perto da maneira correta de falar”, “corrigir a fala e interagir 

com a turma”.  

Assim, as principais crenças inferidas sobre esse assunto se encontram no quadro 31 a seguir: 

Quadro 31- Crenças sobre prática oral. Inferidas a partir do questionário e entrevista 
Crenças 

Ajuda a ganhar fluência na Língua. 

Desenvolve a fala. 

Ajuda na estruturação do pensamento. 

Gera segurança e confiança no aluno. 

Aproxima da forma correta de falar. 

Oportuniza a interação. 

É importante porque não basta dominar apenas uma 

habilidade. 

É útil para conhecer a cultura de países que falam 

espanhol. 

                             Fonte: Elaborado pela autora 

 Na sequência, podemos observar algumas falas dos participantes que demonstram a importância 

que adquire para eles a prática oral na LE.  

 

Exemplo 1: 

Oliver:  

Desperta o interesse, desinibe e desenvolve a fluência da língua espanhola. (Questionário) 

 

Bruno: 

Por acreditar ser um dos melhores métodos de aprendizagem. Porque na conversação 

conseguimos enxergar onde precisamos melhorar. E também por ser um exercício bom para 

chegarmos o mais perto possível da maneira correta de falar. (Questionário) 

Iván: 

A partir da prática provavelmente adquiriremos a fluência na língua. (Questionário) 

Mireia: 

Porque é o espaço que está posto para tais atividades, raramente irei conversar em espanhol 

em outros ambientes. Durante as aulas a professora tem a oportunidade de corrigir, assim 

como é o momento para interagir com a turma. (Questionário) 
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Berta: 

(…) quiero hablar más para TER más fluencia en la lengua. (entrevista 1) 

 

Essas crenças coincidem com as citadas em outras pesquisas desenvolvidas em contexto 

brasileiro, como as de Oliveira (2008), Soarez (2015, Ferreira (2009,) Nascimento (2007) e Silva 

(2005). Nesses estudos, foi apontada a relevância da prática oral para se atingir um domínio da língua 

por inteiro e para se ter uma aprendizagem de sucesso. 

 Os participantes também consideram que a prática oral é fundamental como apoio para o 

desenvolvimento de outras habilidades. Nessa direção, eles defenderam que praticar a língua oral serve 

para “pensar e falar o idioma” e ampliar o “entendimento quanto à língua falada e escrita”.  

 As principais crenças sobre prática oral e aprendizagem de LE, identificadas no presente 

trabalho, encontram-se no quadro 32: 

Quadro 32- Crenças sobre prática oral e aprendizagem de LE. 

Crenças 

Ajuda a fixar conteúdos. 

Auxilia na aquisição de outras práticas. 

Aumenta o vocabulário. 

Quanto mais prática oral, mais aprendizagem 

Quanto mais prática oral, mais fluência. 

                             Fonte: Elaborado pela autora. 

 No exemplo 2, a seguir, reproduzimos a perspectiva de alguns participantes a respeito da prática 

oral e da aprendizagem de LE. 

Exemplo 2: 

Marc:  

Prática oral é importante para fazer sentido nas outras práticas. Só ler e escrever não 

desenvolve bem uma língua. (Questionário) 

Joan:  

É essencial para o desenvolvimento do aluno, no que se refere a pensar e falar o idioma. 

(Questionário) 

Tánia: 

Para que haja entendimento do aluno fazendo que o aluno desenvolva um entendimento 

quanto à língua falada e escrita. (Questionário) 
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As crenças desses participantes vão ao encontro das discutidas na pesquisa de Silva (2005), que 

destacou a aposta de alunos que acreditam que praticar uma língua oralmente contribui para falar e 

escrever corretamente nessa língua. Já Ferreira (2009), em sua pesquisa com alunos em formação em 

espanhol, destacou que os participantes acreditam que conhecer a gramática não basta para se tornar 

um bom professor. De modo parecido, na nossa análise, observamos que alguns participantes acreditam 

que a prática oral complementa as outras habilidades, ressaltando que a prática de uma única habilidade 

somente não assegura a aprendizagem completa.  

 Chama a atenção que, tanto no questionário quanto nas entrevistas, somente quatro participantes 

(33%) afirmaram que a prática oral é importante para a formação do professor de línguas. Os alunos 

que acreditam que é necessário desenvolver a fluência oral por estar em um curso de formação de 

professores são Berta, Gerard, Silvana e Oksana.  

Exemplo 3: 

Berta:  

Acredito ser imprescindível a prática da língua, pois se no futuro eu quiser ser professora 

será muito importante ter o domínio oral da língua para passar aos meus alunos. Além disso, 

acredito que uma das formas mais eficazes de aprender uma língua é praticando-a 

oralmente. (Questionário) 

Gerard: 

Porque a nossa formação é de professor. A prática oral é imprescindível para desenvolver a 

capacidade de se expressar oralmente na língua. (Questionário) 

 

Silvana:  

(…) a principio yo voy enseñar los chicos a hablar. Entonces yo tengo que hablar muy bien, 

ah… no sé si consi.. si logro, pero intento. (entrevista 1) 

Oksana:  

(…) porque para mí  ense… enseñar es muy importante y aprender también, entonces 

APRENDIER el español eh… para viajar tal vez y para enseñar LO español (entrevista 1) 

 

A visão desses alunos vai ao encontro da pesquisa de Annibal e Monti (2012), na qual se 

apontou o papel da habilidade oral como o fator mais significativo para ser um bom professor, e 

também do estudo de Silva (2005), a qual abordou crenças de alunos que acreditam que ter um bom 

desempenho oral é essencial para ministrar uma boa aula e conseguir se comunicar com os alunos.  

Ressaltamos igualmente a similitude com a pesquisa de Santos, Souza e Souza (2012), que mapeou 
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crenças de professores em formação que pensam que saber uma língua é ter fluência e habilidade de 

comunicação com os alunos. Vale salientar que, mesmo que outras pesquisas anteriores tenham 

ressaltado a importância da prática oral na formação de professores de línguas estrangeiras, em nosso 

trabalho, essa crença não se mostra tão evidente, pois quatro alunos representam apenas 33% do total 

de participantes, uma quantidade considerada baixa por se tratar de um curso de Licenciatura. 

  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, questionamos os participantes sobre importância da 

prática oral na aprendizagem dentro da sala de aula e sobre o papel da prática oral na comunicação fora 

da sala de aula. As crenças inferidas a esse respeito são apresentadas no quadro 33 que se encontra a 

seguir:  

  Quadro 33- Crenças sobre prática oral e comunicação dentro e fora de sala de aula. 

Crenças 

O uso frequente da língua torna as conversas naturais 

e espontâneas. 

A prática oral em aula prepara para resolver 

situações cotidianas. 

Quanto mais prática oral, mais facilidade de 

comunicação (com nativos ou falantes fluentes da 

língua). 

Práticas orais em aula estabelecem uma base para a 

conversação em outros espaços. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Algumas das respostas localizadas nos questionários e nas falas das entrevistas, que 

apresentamos no exemplo 4, ilustram as crenças expostas no quadro acima.  

Exemplo 4: 

Pol 

Creio que dará mais segurança e facilitará significativamente o conhecimento. 

(Questionário) 

Berta 

Ao meu ver, a comunicação é tão importante quanto o estudo detalhado da língua, pois 

acredito que através da prática podemos fixar conteúdos aprendidos e corrigi-los de acordo 

com as normas de uso da língua. (Questionário) 

Marc 

A conversação não só ajuda nas outras práticas, mas também desenvolve uma ação conjunta 

com a leitura e a escrita. (Questionário) 
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Silvana 

Acredito que quanto mais tivermos contato com a língua espanhola, mais aprenderemos, 

pois quando não soubermos dizer algo teremos que pesquisar e dificilmente esqueceremos. 

(Questionário) 

Oliver 

(…) a mí me gusta mucho la PRATICA de la LÍNGUA española, porque ISTO nos FAZ 

DESENVOLVER la LINGUAGEM, perder la timidez y en fin conseguir SE COMUNICAR 

con la… sin miedo, así naturalmente. (entrevista 1) 

Tánia 

Melhora o aprendizado e aumenta o vocabulário, possibilitando assim o entendimento e a 

comunicação. (Questionário ) 

 

Oksana 

Estamos praticando para futuramente ou quando precisar usar estes conhecimentos que 

aprendemos em aula. (Questionário) 

 

 No exemplo citado acima identificamos expressões e palavras-chave relacionadas à prática oral 

e à aprendizagem de LE, como “conhecimentos”, “vocabulário”, “auxiliar em outras habilidades”, 

“fixar conteúdos”, “segurança”, dentre outras; tais itens lexicais reforçam como  os participantes 

enxergam a prática oral. Percebemos algumas semelhanças nas crenças dos alunos com as relatadas nas 

pesquisas de Silva (2005), Nascimento (2007), Oliveira (2008), Ferreira (2009) e Soarez (2015) 

mencionadas anteriormente. Barcelos (1995) relatou crenças relacionadas à aprendizagem de LE com a 

internalização do sistema da língua para poder ler, escrever, falar e compreender. Nesse caso, a 

pesquisa de Barcelos (1995) não esteve focada na oralidade nem na prática conversacional, porém as 

crenças sobre aprendizagem de LE por parte dos participantes de sua pesquisa coincidem com algumas 

ideias emergentes na nossa, como, por exemplo, a ideia de que, para “falar bem”, é necessário conhecer 

a estrutura da língua e se sentir seguro. Os participantes observam cada uma das habilidades de forma 

separada, uma complementando a outra. 

Percebemos que o discurso dos participantes está permeado de recorrência à fala espontânea e à 

fluência, o que indica que os participantes têm ciência de que não se adquire fluência sem prática. 

  Exemplo 5: 
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Iván 

Praticando vai melhorando a conversação na língua vai ficando espontânea a fluência. 

(Questionário) 

Gerard 

A conversação coloca os alunos em contato com a fala espontânea, importante para 

desenvolver a capacidade de pensar na língua. (Questionário) 

Oksana 

Podendo usar o que aprendemos a língua será mais fluente em tempo mínimo. 

(Questionário) 

Oliver 

O Uso frequente da língua na conversação torna a prática de diálogos com nativos, algo 

mais natural e espontâneo. (Questionário) 

Berta 

Através da prática oral em sala de aula teremos melhor preparo para resolver situações 

cotidianas, bem como, se comunicar com nativos fora da sala de aula. (Questionário) 

 Nas opiniões exibidas no exemplo 5 acima, percebemos pontos em comum entre as crenças dos 

participantes. A título de exemplo, podemos mencionar referências relacionadas à prática oral, como 

“ajuda resolver situações cotidianas”, “a prática conduz a uma fala mais espontânea”, “somente o uso 

diário leva a adquirir fluência”. O discurso dos participantes vai ao encontro de pesquisas como a de 

Nascimento (2007), que destacou em algumas falas da sua pesquisa a importância de colocar a LE em 

uso para falar com desenvoltura, e a de Soarez (2015), que ressaltou a importância da prática oral para 

a formação de “bons professores de LE”, que, conforme as crenças dos participantes, são aqueles que, 

além de conhecer a gramática apresentam uma boa pronúncia e buscam o convívio constante com a 

língua estrangeira.  

 Nas respostas dos participantes, observamos também que, para eles, a sala de aula é o lugar 

mais adequado para realizar práticas orais em LE, práticas que facilitarão a comunicação fora da sala 

de aula.  

Exemplo 6: 
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Silvana 

Praticando mais a oralidade teremos mais facilidade de nos comunicar. Seja com nativos ou 

outros falantes da língua. (Questionário) 

Iván 

Para eliminar os erros é preciso praticar e a sala de aula é o lugar indicado. (Questionário) 

Mireia 

As práticas orais em aula podem estabelecer uma boa base para a conversação em outros 

espaços. (Questionário) 

 

 As opiniões do exemplo 6 condizem com crenças localizadas em pesquisas anteriores, como as 

de Silva (2005) e Ferreira (2009), que detectaram um imaginário recorrente por parte de professores em 

formação: “Para aprender uma LE é preciso falar o tempo todo”, ou seja, quanto mais contato com a 

língua, mais conhecimento o aluno possuirá. Soarez (2015) relatou que, na visão dos alunos, os cursos 

de Letras devem priorizar a comunicação em sala de aula em língua estrangeira. Os participantes da 

nossa pesquisa acreditam que é a sala de aula o espaço mais adequado para a aquisição da habilidade 

oral. 

 Ao falar sobre prática oral com relação à aprendizagem da língua, o participante Joan foi o 

único que mencionou a interação em aula como fator que possibilita a oralidade e a compreensão 

auditiva. 

Exemplo 7: 

Joan 

Devido à interação com outras pessoas possibilita a formação de frases, a oralidade e a 

compreensão auditiva. (Questionário) 

 A resposta de Joan coincide com crenças sinalizadas por Silva (2005), que verificou, nas falas 

dos participantes de seu estudo, a valorização da interação que o professor de LE promove entre os 

alunos. Também Nascimento (2007) mostrou a importância que tem para os alunos a interação com 

outras pessoas para aperfeiçoarem seu domínio da língua estudada. Outros estudos, como Oliveira e 

Barcelos (2012) e Santos, Souza e Souza (2012) igualmente apontam o relevo que alunos de cursos de 
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Letras dão a práticas interacionistas na sala de aula como fator necessário na aprendizagem de LE,  na 

medida em que faz com que os alunos se sintam mais motivados. 

 Uma das nossas inquietações nesta pesquisa também foi saber se os participantes acreditavam 

na possibilidade de dominar a conversação em espanhol e como seria possível alcançar tal habilidade. 

Por tal motivo questionamos os participantes sobre o referido assunto, e as respostas revelam 

coincidências com crenças discutidas nas linhas anteriores. As crenças inferidas sobre esse tema são 

apresentadas no quadro 34 a seguir: 

Quadro 34- Crenças sobre como dominar a conversação em espanhol. 

Crenças 

Com prática diária. 

Praticando com pessoas que falam espanhol (nativos 

ou não). 

Praticando dentro e fora da sala de aula. 

Exercitando as quatro habilidades. 

Realizando imersão ou intercâmbio. 

Olhando filmes, ouvindo músicas, lendo. 

Instalando aplicativos no celular em espanhol 

                        Fonte: Elaborado pela autora 

O exemplo 8 mostra que os participantes Bruno, Pol, Oliver, Silvana, Berta e Gerard concordam 

com a ideia de que é na prática que se chega ao domínio da conversação em espanhol. 

 

Exemplo 8: 

Bruno 

Prática da conversação. Colocar a língua espanhola no nosso dia a dia o máximo possível. 

(Questionário) 

Pol 

Somente praticando (Questionário) 

Oliver 

Através da prática diária da conversação. Pois, com isso, a fala em espanhol com certeza se 

tornará uma prioridade do falante. (Questionário) 
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Silvana 

Praticando a oralidade com pessoas que falam espanhol, debatendo sobre os mais variados 

assuntos para que tenhamos domínio oral da língua em diversos temas. (Questionário) 

Gerard 

Praticando. A língua espanhola, por sua proximidade com o português, dificulta ao falante 

mergulhar totalmente. A prática oral é essencial no aprendizado de qualquer língua. 

(Questionário) 

Berta  

É possível através da prática oral dentro e fora da sala de aula. Acredito que o método de 

imersão seja muito eficaz. Como moramos em um país que fala português, não é possível 

esse método o tempo todo, mas com a prática semanal já é possível adquirir segurança para 

se comunicar em outra língua. (Questionário) 

 

 Outros participantes como Marc, Oliver, Iván, Tánia, Oksana e Mireia põe em relevo a inclusão 

de outras atividades, como leituras, músicas, filmes e livros, para alcançar o domínio da conversação.   

Exemplo 9: 

Marc 

Creio que exercitando escrita, leitura e audição, pois só treinando e dinamizando uma delas, 

há um aprendizado deficiente. (Questionário) 

Oliver 

Somente estudando, lendo e ouvindo áudio, entre outras atividades como assistir filmes, nos 

ajudam na aquisição e conhecimento da língua, mas somente através do uso diário será 

possível adquirir a fluência. (Questionário) 

Iván 

Com muita dedicação, ler livros em voz alta, leitura de textos, escutar músicas, etc. 

(Questionário) 

Una manera que yo FAÇO é ler em voz alta libros solamente, então ficar lendo, lendo, ler 

libros em voz alta. Eso eu faço. Escuchar rádios argentinas y uruguaias, do mundo entero. 

Pongo no celular e fico escuchando. Assistir filmes em espanhol, filmes, películas... 

(entrevista 1) 

Tánia 

Praticando, tanto a escrita como a fala e também ouvir. (Questionario) 
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(...) quando vou assistir um filme tento colocar em espanhol, músicas, ah... esas cosas, 

aplicativos... (entrevista 1) 

Oksana 

Pesquisando sobre a língua, olhando filmes, escutando música, etc. (Questionário) 

Mireia 

Acredito que ler, escutar, conversar são ações que podem auxiliar a ter o domínio da 

conversação. Também há o intercâmbio que pode auxiliar. Um processo de imersão pode 

gerar grandes aprendizados. (Questionário) 

 

As falas desses participantes vão ao encontro de crenças encontradas na pesquisa de Leal 

(2015), na qual alguns participantes relatam que é necessário o uso de outras atividades para melhorar a 

prática oral. Na pesquisa, são mencionados vídeos oriundos do site YouTube. Outras pesquisas com 

crenças semelhantes são as de Silva (2005) e Oliveira (2008),  cujos participantes acreditam que, para 

melhorar a fluência na LE, é necessário incorporar outras práticas, como ouvir músicas, assistir a filmes 

e ouvir falantes nativos. 

 Nos exemplos 8 e 9, Berta e Mireia também indicam a imersão e o intercâmbio como formas 

eficazes de aprender a falar espanhol. Tais crenças são semelhantes às reconhecidas por outros autores, 

como Barcelos (1995), Silva (2005) e Soarez (2015), cujas investigações constatam a crença de que, 

para se aprender uma língua estrangeira, tem de se morar em algum país em que esta é falada ou manter 

contato constante com nativos para aprimorar a fala. Vale salientar que Mireia e Berta têm experiências 

prévias com línguas estrangeiras. Berta trabalhava na época em uma escola de inglês (mesmo sendo 

formada em jornalismo), enquanto Mireia realizou um intercâmbio de seis meses no Paraguai . Esses 

fatores podem ter influenciado as crenças das duas participantes.  

Além disso, Gerard é o único participante que fala (no questionário) sobre a proximidade do 

espanhol com o português como um aspecto que dificultaria a aquisição da língua. O comentário desse 

participante é semelhante ao apontado por Soarez (2015), que revelou crenças como “o espanhol apesar 

de ser muito semelhante ao português tem suas particularidades” ou “achei que teria facilidade, mas 

quando se trata de nativos passa a se tornar complicadíssimo!”. Nesse sentido, gostaríamos de destacar 
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que não houve recorrências nas crenças dos alunos, tanto no questionário quanto na entrevista, sobre a 

ideia de que o espanhol é fácil porque é parecido com o português. 

Na subseção seguinte, são discutidos assuntos referentes às perspectivas dos participantes sobre 

formação docente, a escolha pelo Curso de Letras-Espanhol, o significado de estudar e aprender 

espanhol e a importância que a Língua Espanhola tem em suas vidas. 

 

6.2.2 O Curso de Letras-Espanhol e a formação docente na visão dos participantes 

 

 Consideramos importante saber as opiniões dos alunos sobre a sua própria formação docente. 

Por isso, questionamos-lhes se se sentiam preparados para ministrar aulas em espanhol e se pretendiam 

se dedicar à docência no futuro próximo. Também lhes indagamos acerca das crenças sobre o 

significado de estudar e aprender espanhol e acerca da importância que a Língua Espanhola tem na vida 

dos participantes.  

Ao serem questionados sobre se se sentiam preparados para dar aulas em espanhol, onze 

participantes (92%) disseram não estar preparados. A relação das respostas se encontra no quadro 35 

abaixo: 

Quadro 35.  Pergunta 17 do questionário. - No momento atual, te sentes preparado para dar uma aula de espanhol que 

priorize a prática oral? 

No momento atual, te sentes preparado para dar 

uma aula de espanhol que priorize a oralidade? 

Resposta Alunos Porcentagem  

Sim 1 8% 

Não 11 92% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Acreditamos que o fato de os alunos se encontrarem no segundo semestre no momento da 

pesquisa é um dos fatores principais para que não se sintam preparados para darem aulas 

completamente em espanhol. Isso foi constatado nas justificativas à resposta da pergunta 17 nos 

questionários, como pode ser observado no exemplo 10 a seguir. 

Exemplo 10: 
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Mireia 

 

Não. Porque para dar uma aula é importante dominar o idioma, a pronunciação e isso requer 

muita habilidade. (questionário) 

 

Silvana 

 

Não. Acredito que preciso ter um conhecimento maior da língua, assim como a sua história. 

(questionário) 

 

Berta 

 

Não. Acredito que não tenho vocabulário suficiente ainda, e preciso praticar mais a 

oralidade. (questionário) 

 

Joan 

 

Não. Ainda não me sinto seguro, por ter pouco contato com o idioma, apenas alguns meses. 

(questionário) 

 

Bruno 

 

Não. Por estar apenas no segundo semestre e pouco conhecimento. (questionário) 

 

Iván 

 

Não tenho uma dicção boa, ainda não consigo formar uma frase completa e falar sem 

gaguejar, ou pensar, ir falando, e parando para pensar. (questionário) 

 

Oksana 

 

Não. Creio que preciso aprender mais para depois ensinar. (questionário) 

 

 

 As justificativas dos participantes revelam que se sentem ainda inseguros em relação ao 

conhecimento sobre a língua espanhola. Eles afirmam não terem suficiente vocabulário e necessitarem 

praticar mais a oralidade. Para eles, tais fatores impedem que possam dar uma aula de espanhol. Na 

pesquisa de Soarez (2015), foram mapeadas crenças dos participantes sobre o “bom professor de 

espanhol”. No estudo, foi relatado que, para dar uma boa aula de espanhol, o professor precisa 

aprimorar seus conhecimentos acerca do idioma, ter boa pronúncia/falar bem espanhol, buscar ter mais 

convívio com a língua estrangeira. Essa mesma pesquisa também ressaltou características específicas 

atribuídas pelos participantes ao professor, como “segurança”, “passar conteúdo”, “não causar dúvidas 

nos aprendizes”, dentre outras. Verificamos que as crenças inferidas, neste ponto de nosso estudo, têm 

semelhanças com a pesquisa de Soarez (2015), pois, mesmo não descrevendo o “bom professor de 
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espanhol”, os participantes acreditam que, para dar uma aula de LE, é preciso conhecer bem o idioma e 

se sentir seguro em relação à própria oralidade.  

 Somente Marc se sente preparado para dar aulas em espanhol, conforme mostra o exemplo 

seguinte. 

 Exemplo 11: 

Marc 

 

Sim. Gosto de falar em espanhol e me sinto pronto para falar sobre um 

tema. Não sei se seria bom, mas me sinto pronto. (Questionário) 
 

  Porém, a partir de falas posteriores, constatamos que esse participante não tem certeza se vai se 

dedicar à docência. 

Os participantes também foram questionados quanto aos seus planos futuros, mais precisamente 

se estes incluíam a dedicação à docência. Pelas respostas, inferimos que eles estão cientes de que estão 

cursando uma licenciatura e que estão sendo formados para serem professores, porém, ainda que não 

descartem a possibilidade, dar aula de espanhol não é prioridade para eles. O quadro 36 mostra os 

resultados das respostas: 

 

 

Quadro 36 - No futuro próximo, pretendes dar aulas de espanhol? 
 

No futuro próximo pretendes dar aulas de espanhol? 

Resposta Alunos Porcentagem  

Sim 6 50% 

Não 4 33% 

Talvez 2 17% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Gostaríamos de esclarecer que, embora 6 participantes (50%) tenham respondido 

afirmativamente ao questionamento sobre dar aulas de espanhol no futuro, somente 3 (25%) realmente 

estão cursando a Licenciatura em Letras para se dedicar ao ensino. Esse resultado de 25% foi inferido 

pelas respostas que justificam a escolha da pergunta 18 do questionário e através da análise da 
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entrevista. No exemplo 12 a seguir, observamos as justificativas das participantes que pretendem  

lecionar. 

Exemplo 12: 

Silvana 

 

Sim. Porque estou estudando para isso. (questionário) 

 

Yo quiero viajar y dar clases al mismo tiempo. (entrevista 1) 

 

Oksana 

 

Sim. Estudei para isso e assim farei (questionário) 

 

(…) por mi maestra de español, ella OLHOU (se corrige) miró para mi persona y me DISSE 

“Tú TIENE que ser una maestra de español” yo confié mucho en AQUILO, entonces LO 

español es mucho para mi persona. (entrevista 1) 

 

 

Mireia 

 

Sim. Porque o espanhol é uma língua importante. Toda a América Latina e central fala 

espanhol, precisamos conhecer e saber utilizar a língua espanhola. O espanhol é uma língua 

muito bonita e a “boniteza” da vida pode nos resgatar e ajudar a construir uma sociedade 

melhor. (questionário) 

 

Pesquisadora: Quieres ser profesora? 

Mireia: Sí 

(entrevista 1) 

 

 

 As respostas de Silvana, Oksana e Mireia são contundentes. Elas pretendem se dedicar ao 

ensino quando terminarem o Curso de Letras-Espanhol. No caso de Berta, que também respondeu 

afirmativamente, ela esclarece que ainda não tem certeza do que fará no futuro, pois é formada em 

jornalismo, mas não descarta a possibilidade de ministrar aulas particulares ou em cursinho de idiomas. 

A informação de Berta foi constatada na entrevista. Joan e Iván deram respostas igualmente 

afirmativas, mas percebemos, em suas respostas oferecidas na entrevista semiestruturada, que não é um 

objetivo de vida de ambos dar aula de espanhol. Eles são militares, e a realização de um curso 

universitário é vista por eles como um sonho e uma superação.  

Exemplo 13: 

Berta: 

Sim apesar de não ter a intenção de seguir a carreira de professor, não descarto a hipótese de 

dar aulas de espanhol particulares ou em cursos de idiomas. (questionário) 
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(…) soy graduada en periodismo acá en Santa María por la U F S M, a mí me gusta la 

lengua no sé si quiero ser profesora de español, pero es una cosa que a mí me gusta mucho 

(Entrevista) 

Joan: 

 (…) depués de jubilar, también  poder ser MESTRE (maestro)… (Entrevista 1) 

 

 

Iván: 

Licenciatura es un SONHO. Soy militar y no tuve oportunidad antes. ENTÃO, cuando 

APRESENTOU-SE esta oportunidad, EU TENTEI SEGURAR (entrevista). 

(...) OPORTUNIDADE de abrir horizontes CONHECER OUTRA cultura y poder MAIS 

adelante ENSINAR. Trabajar con Lengua Española y ver O DESENVOLVIMENTO de los 

niños de pequeños…. 

 

Nos exemplos acima, podemos observar o pouco interesse que os participantes têm em dar aulas 

de espanhol. As frases “no sé si quiero ser profesora”, “não descarto a hipótese de dar aulas de 

espanhol particulares ou em cursos de idiomas”, “después de jubilar”, “MAIS adelante” sugerem que 

ser professor será sempre uma segunda ou terceira opção de vida e dificilmente uma prioridade. Acerca 

desse desprestígio da carreira docente, Oliveira (2008) relatou uma situação parecida: os participantes 

do estudo estavam pouco interessados na formação docente e mencionaram “falta de opção”, “pressão 

da família”, “gostar de outra área” como justificativas para a escolha do Curso de Letras-Inglês.   

De modo semelhante, Annibal e Monti (2012) refletiram sobre o preocupante desinteresse de 

discentes que alegam não pretenderem lecionar, mesmo se encontrando em um curso de formação de 

professores. Em 2013, Barcelos e Oliveira publicaram um artigo resultante de uma pesquisa sobre 

crenças de professores em formação. Esse estudo longitudinal mostrou que, no começo da investigação, 

os participantes tinham pouco interesse em trabalhar com a docência. Foi com o passar do tempo e a 

experiência que as crenças mudaram e os alunos passaram a repensar a ideia de dar aula. Torres (2014) 

também relatou o desinteresse de alunos do Curso Letras-Espanhol da UFSM no que se refere a ser 

professor. Nessa pesquisa, só 20% dos participantes pretendiam se dedicar à docência futuramente. 

Outro trabalho que também atentou para o fato de alunos de Letras pouco se interessarem pela 

profissão docente foi o de Soarez (2016). Os resultados dessa pesquisa mostram que nem todos os 

participantes mencionaram planos futuros relacionados ao ensino de espanhol. 
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  Tendo em consideração que a maioria dos participantes não pretende se dedicar ao ensino de 

espanhol como LE, é necessário saber quais são as motivações para realizar uma Licenciatura, 

modalidade de graduação que forma professores. Assim sendo, questionamos-lhes na entrevista 

semiestruturada sobre o porquê cursar a Licenciatura em Letras-Espanhol. Algumas das justificativas 

se encontram no próximo exemplo. 

Exemplo 14: 

Bruno 

NA VERDADE yo, me gustaría hacer portugués, pero no conseguí, si?. Pero, pero TEM me 

gustado mucho de español. (entrevista 1 

 

Pesquisadora:. No conseguiste por? 

Bruno. Por nota… No, fue por turno, porque portugués es todo el día y como sólo tengo 

TEMPO A noche, entonces fui para español. (entrevista 1 

 

Oliver 

 

Estudio la licenciatura en español para mejorar mi lenguaje y también para en el futuro 

enseñanza y para mi trabajo, yo soy profesional de aviación. (entrevista 1) 

 

Joan 

 

Para fins profissionales. Mi profisión o campo eh… que abre oportunidades. Na verdade yo 

queria inglês, mas solamente tiene por la mañana. Mas después de hacer el primer semestre 

me encantó, me gusta español, adapté. Entonces pretendo proseguir. (entrevista 1) 

 

Oksana 

 

Creo yo que ser maestro en nuestro país es muy importante, entonces LO español, eh…  yo 

que me gusta, entonces yo PROCUREI LO español. (entrevista 1) 

 

Tánia 

 

Quando ESTUDEI esto NO ENSINO MÉDIO ME IDENTIFIQUEI COM A LÍNGUA É 

UM DOS MOTIVOS. NÃO ESTOU ESTUDANDO TANTO PARA dar clases, MAS 

PELA QUESTÃO DA PRÓPRIA LÍNGUA. Porque me gusta la lengua, porque tengo 

OUTRA área que EU TENHO POUCO MAIS INTERESSE DO QUE ESPANHOL, 

ARQUITETURA. (entrevista 1) 
  

As recorrências dos motivos que levaram os alunos a escolher o Curso de Letras-Espanhol estão 

destacadas no quadro 37 e representadas no gráfico 8.  
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Quadro 37- Motivos pelos quais os participantes decidiram realizar o Curso Letras-Espanhol 

Escolha pelo Curso Recorrências 

nas falas 

Gostar da Língua 5 

Fins profissionais 5 

Queriam outro curso 4 

Por ser curso noturno 4 

Para ter uma Graduação 2 

Querer ser professor 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 9 - Motivos pelos quais os participantes decidiram realizar o Curso Letras-Espanhol. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As recorrências das falas dos alunos apresentadas no quadro 36 e no gráfico 8 não representam 

o total de participantes, mas a quantidade de vezes que os motivos apareceram nas falas dos alunos 

quando questionamos sobre a razão que os levou a optar pela Licenciatura em Letras-Espanhol.  

 As crenças atestam que os participantes escolheram o Curso de Letras-Espanhol principalmente 

por gostarem da língua, mas também para melhorar o nível profissional ou porque pretendiam fazer 

outro curso, mas, por diversos motivos, principalmente trabalho, estão impossibilitados de estudar 

durante o dia, de maneira que o curso de Letras-Espanhol se torna uma boa opção por ser noturno.  

 É importante destacar que cinco dos participantes são militares, alguns dos quais vieram 

transferidos de outros Estados Brasileiros, e a graduação em Letras-Espanhol representa-lhes uma 

oportunidade de crescer profissionalmente. Isso é uma constante no Curso de Letras da UFSM, já que 

Santa Maria conta com Base Aérea Militar e é a segunda cidade do Brasil com maior contingente 
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militar9. A necessidade de concluir um curso universitário e saber uma língua estrangeira é perceptível 

na fala dos participantes, como se observa no exemplo seguinte. 

Exemplo 15: 

Oliver 

(…) en mi área PROFISSIONAL yo tengo que hacer enseñanza también técnica en MINHA 

área y PODE surgir oportunidades de viajar para otros países tanto para aprender sobre 

aviación como enseñar. (entrevista 1) 

Bruno 

INCLUSIVE NO trabajo Trato con ALGUNS personas de IDAD avanzada y tengo que 

hablar, explicar algunas cosas en el sistema y un día una de las personas me DISSE que 

TENHO JEITO de ENSINAR. EU trabajo en la base área. (entrevista 1) 

Joan 

Oportunidad laboral. Eh… creo que nosotros todos TIEMOS que hablar otra LÍNGUA. 

(entrevista em espanhol) 

Pol 

(...) en mi trabajo UM CONHECIMENTO DE UMA LÍNGUA extranjera es AVALIADO 

positivamente y  TRAS expectativas BOAS. SOU militar. (entrevista em espanhol) 

Iván 

Licenciatura es un SONHO. Soy militar y no tuve oportunidad antes. (entrevista em 

espanhol) 

 A partir das falas desses participantes, inferimos que eles dificilmente irão se dedicar ao ensino 

formal da língua. O espanhol representa para eles crescimento laboral e a oportunidade de ter um curso 

superior que melhorará as suas condições profissionais. 

 Nesse sentido, os participantes também falaram mais especificamente sobre o que os motiva a 

estudar espanhol. Eles mencionaram a proximidade do Brasil com países de fala Hispana como um dos 

fatores pelos quais é necessário aprender a língua. Igualmente, eles se sentem motivados pela 

possibilidade de conhecer outros países e culturas, além de gostarem da língua. Esses resultados foram 

inferidos das falas da entrevista semiestruturada e por isso não correspondem com o total de 

participantes. As motivações se encontram no quadro 38 e no gráfico 9 a seguir: 

 

                                                           
9
 Informações localizadas no site: http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/IdMateria/155100/default.aspx 
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Quadro 38. Motivações para estudar espanhol 

 

Motivações para estudar 

espanhol 

Recorrências 

nas falas 

Gosto pela língua. 3 

A proximidade do Brasil com 

países hispanos. 

3 

Poder conhecer outros países e 

culturas. 

3 

Vontade de aprender. 2 

Vontade de ensinar. 2 

Conseguir ensino superior. 1 

Gosto por línguas em geral. 1 

Gosto pela literatura em espanhol. 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Gráfico 10 -  Motivações para estudar espanhol. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre a utilidade que a Língua Espanhola tem na vida dos alunos, eles acreditam que a usam 

pouco e gostariam de poder usá-la com mais frequência. As atividades nas quais os participantes usam 

o espanhol incluem principalmente os estudos na graduação, o visionamento de filmes, a escuta de 

músicas, a leitura, alguns aplicativos para o celular, as redes sociais; a participante Mireia mencionou 

ainda que participava do projeto PIBID.  

Para dar continuidade à análise de crenças, na seguinte subseção, discutimos as expectativas que 

os alunos apresentavam sobre a Roda de Conversa antes de participar dos encontros. 
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6.2.3 Expectativas sobre a Roda de Conversa 

 

 Considerando que analisaríamos as crenças sobre a Roda de Conversa antes e depois da 

participação nas práticas, foi conveniente perguntar no questionário quais eram as expectativas sobre a 

Roda de Conversa que os participantes tinham no momento inicial do estudo. 

 Assim sendo, apresentamos agora as expectativas mais frequentes sobre a Roda de Conversa 

que foram identificadas nas respostas dos questionários. Percebemos que os participantes acreditam 

que as práticas orais propostas na Roda de Conversa proporcionarão oportunidades para aperfeiçoar a 

fluência oral, aumentar o vocabulário, aprimorar a pronúncia, dentre outras. Observemos o exemplo 

seguinte. 

Exemplo 16: 
Bruno 

 

Ganhar confiança e estar mais próximo da língua. (Questionário) 

 

Gerard 

 

Desenvolver minha capacidade de expressão oral e adquirir mais segurança para me 

expressar em espanhol. (Questionário) 

 

Tánia 

 

Melhorar o vocabulário, a pronúncia e interagir mais com falantes da língua. 

(Questionário) 

 

Silvana 

 

Que eu possa debater sobre assuntos que não são tão frequentes em sala de aula. 

(Questionário) 

 

Pol 

 

Ao final do ano ter uma conversação mais fluente e segura. (Questionário) 

 

 No exemplo acima, notamos que existe relação entre as crenças que os alunos têm sobre a 

importância da prática oral para a aprendizagem de LE e o que eles acreditam que a Roda de Conversa 

irá proporcionar. Também é possível conferir que, com as conversações, eles esperam melhorar 

habilidades e conhecimentos sem os quais se sentem incapazes de ministrar uma aula totalmente em 

espanhol. Apresentamos o comparativo dessas crenças no quadro 39. 
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Quadro 39 - comparativo entre habilidades e expectativas sobre a Roda de Conversa 

Habilidades e conhecimentos que os 

participantes consideram necessários melhorar 

Expectativas sobre a Roda de Conversa em 

Espanhol 

- Falta de vocabulário. 

- Não ter domínio suficiente da língua. 

- Não apresentar fluência na língua. 

- Falta de confiança. 

- Falta de conhecimentos sobre a língua. 

- Fala de habilidade na pronúncia. 

- Falar corretamente. 
- Conversação fluente e segura. 

- Fluência na língua. 

- Melhorar o vocabulário. 

- Melhorar a pronúncia. 

 -Interagir. 

- Ganhar confiança. 

- Conhecimento sobre a língua. 

- Debater sobre assuntos pouco frequentes na 

aula. 

- Expressar-se livremente. 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro acima, é possível notar que as expectativas dos alunos estão concentradas 

principalmente na prática oral para conseguir uma conversação fluente, com maior vocabulário e 

melhor pronúncia. Eles também pensam que a Roda de Conversa lhes proporcionará mais segurança 

para darem aulas focadas na oralidade. O exemplo 17 ilustra esse desejo. 

Exemplo 17: 

Berta 

(...) espero que após as rodas de conversa eu me sinta mais segura em dar aulas focadas na 

oralidade. (Questionário) 

 

 Depois da análise das expectativas que os participantes tinham da Roda de Conversa antes de 

participar das práticas orais, apresentamos, a seguir, as suas falas sobre a experiência de participação no 

projeto.  

6.2.4 Experiência de participação na Roda de Conversa 

 

 Para identificarmos suas crenças sobre a Roda de Conversa em Espanhol, entrevistamos os 

participantes também ao final do projeto. As entrevistas foram realizadas em espanhol para 

posteriormente ser possível analisar igualmente o desempenho obtido com as práticas durante as Rodas 

de Conversa. 
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 As perguntas endereçadas aos participantes incluíram tópicos sobre a expressão oral, o 

relacionamento com os colegas e a diminuição da timidez para falar espanhol depois da participação no 

projeto Rodas de Conversa. Sentimos a necessidade ainda de saber a opinião dos alunos sobre o 

material utilizado, se eles fariam modificações no modelo de conversação utilizado e se seria pertinente 

a inclusão da Roda de Conversa no Curso de Letras-Espanhol da UFSM de forma contínua, ou seja, em 

todos os semestres. 

 Assim sendo, primeira questão que gostaríamos de discutir é a opinião dos participantes em 

relação à sua expressão oral depois de terem participado das Rodas de Conversa em Espanhol. 

Perguntamos-lhes se se sentiam melhor ou igual a quando começaram. Os doze participantes (100%) 

disseram se sentir melhor. Algumas das falas aparecem no exemplo 18. 

Exemplo 18 

Berta 

En mi opinión me siento mejor para hablar, mucho mejor. Porque en la primera clase yo 

estaba un poco con vergüenza de hablar. Y yo creo que yo entiendo las personas hablando, 

sé hablar, pero muchas veces me quedo insegura o con un poco de vergüenza y entonces no 

hablo. Y las clases fueron muy importantes por eso, porque fue muy natural, las personas 

hablando, fue muy bueno. (entrevista 2) 

 

Pol 

Mejor, yo creo que las rodas fueron muy importantes, principalmente para que yo venza la 

vergüenza que TINHA de hablar con mis colegas de clase y creo que en un grupo menor la 

proximidad de la clase, de los alumnos, de la profesora, para mí se TORNOU más fácil 

ARRISCAR un poquito más a hablar español. (entrevista 2) 

 

Mireia 

 

Sin duda me siento mejor, especialmente por parte del vocabulario, porque siempre en las 

ruedas las profesoras o compañeros TRAZIAM más palabras o muchas veces cuando 

estábamos hablando mezclábamos con un portuñol y la profesora nos corregía. Por eso me 

encantó ser parte de este proyecto y me siento más segura incluso para hablar con colegas o 

con personas que no conozco todavía. (entrevista 2) 

 
 

 Três participantes manifestaram que a melhoria aconteceu principalmente na oralidade. Eles 

acreditam que melhoraram principalmente a fala, mas a escrita não mudou muito. No exemplo 19, 

podemos observar parte dessas crenças. 
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Exemplo 19: 

 

Gerard 

Creo que escribir no quedó muy distinto, pero hablar y entender sí, yo tenía DIFICULDAD 

de hablar por pena, pero me sentí, mucho más A VONTADE con las RODAS DE 

CONVERSA y creo que ese sentimiento se mostró en clase también. (entrevista 2) 

 

Marc 

Yo creo que mejor, mejor que antes, pero no creo que para escribir, yo creo que sea lo 

mismo, pero para hablar yo creo que estoy ME expresando mejor  para un público como mis 

colegas. (entrevista 2) 

 

Joan 

Creo que mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ayudó mucho, eh… creo que en la 

pronunciación, en la comprensión, la rapidez de LO RACIOCINIO y en comprender las 

palabras, mucho mejor. Mejor que antes. Escribir no tanto, nosotros no TEMOS tanta escrita 

NA disciplina de ahora. (entrevista 2) 

 

 Conforme podemos ver, Gerard, Marc e Joan sentem que estão mais preparados na fala, 

entendem e se expressam melhor na língua, mas, na percepção deles, suas habilidades escritas não 

mudaram tanto. Contrariamente ao depoimento dos rapazes, no exemplo 20, Tánia e Oksana sentem 

também na escrita.  

Exemplo 20: 

Tánia 

Yo creo que mejor, me siento más, ¿cómo se dice, a VONTADE? Mejor,  Más tranquila, 

más calma. El FATO de OUVIR (se corrige) oír. La inserción de otras personas, incluso 

usted, M. que son hablantes facilita, y el propio ANDAMENTO del hablar en sí, aumenta, 

creo. Palabras nuevas, escribir también. Me siento mejor también, yo creo que debido a las 

clases también de la profesora y de la conversación. Mirar películas y oír también. 

(entrevista 2) 

 

Oksana 

 Yo creo que escribir y entender está muy mejor, pero hablar tengo alguna dificultad, pero 

está bien mejor. Mejoré mucho, tengo que hablar un poco mejor, mucho mejor. Pero, sí 

mejoré. (entrevista 2) 

 

 O quadro 40 sintetiza as respostas dos participantes em relação ao modo como se sentem depois 

de terem participado nas Rodas de Conversa em Espanhol:  
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Quadro 40.-  Respostas a pregunta como te sentes depois de ter participado nas Rodas de Conversa 

Como te sentes depois de ter participado nas Rodas de Conversa? 

Resposta Participantes Porcentagem 

MELHOR 12 100% 

IGUAL - - 

Melhorei a habilidade 

oral 

12 100% 

Melhorei as habilidades 

orais e escritas 

2 16% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Seguindo a ordem da indagação acerca das crenças dos participantes após sua participação na 

Roda de Conversa, conferimos que todos eles pensam que as conversas realizadas durante o projeto 

ajudaram a diminuir sua vergonha e sua timidez para falarem em espanhol. No exemplo 21, a seguir, 

constam alguns dos testemunhos a esse respeito. 

 

 

Exemplo 21: 

 

Silvana 

Creo que sí, porque en clase no TEMOS tanta LIBERDA para hablar sobre cosas distintas y 

por tanto tiempo. En las ruedas sí, porque tenemos que hablar y es muy divertido. 

(entrevista 2) 

 

Iván 

Sí, cuando empezó, no tenía como expresarme, hoy está mejor, cuido más las palabras. Más 

seguro, con más confianza y como dice QUEBRA O GELO (se corrige) el hielo durante las 

clases. (entrevista 2) 

 

Tánia 

 

Sí, yo… me gusta mucho hablar, yo hablo por los COTOVELOS, no sé cómo se dice 

(profesora habla codos) por los codos, MAS cuando yo me EMPOLGO, me emociono, 

cuando yo PERCEBO ya estoy hablando en portugués. Fui consiguiendo controlar un 

poquito esto. Yo me siento más tranquila para preguntar, hablar de mi manera y la 

corrección que ustedes hacen, me FAZ aprender, me siento más tranquila para hablar (…) 

(entrevista 2) 
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Bruno 

 

Sí, sí, principalmente cuando teníamos juegos, actividades con juegos y es más divertido y 

nosotros nos soltábamos más. (Entrevista 2) 

 

 Observamos, no exemplo anterior, que os alunos percebem que, com as participações nas Rodas 

de Conversa, sentem-se mais seguros, mais tranquilos e com maior confiança para se expressarem em 

espanhol. Essa crença coincide com parte das expectativas que os participantes manifestaram no 

questionário antes de começarmos o Projeto. Eles pensavam que a Roda de Conversa os ajudaria a 

ganharem confiança e a se sentirem mais seguros na LE.  No quadro 41, apresentamos as respostas 

relacionadas à diminuição da vergonha e da timidez expressa pelos participantes. 

 

Quadro 41 - As Rodas de Conversa diminuíram a vergonha para falar em espanhol 

As Rodas de Conversa te ajudaram a diminuir a vergonha ou timidez para falar espanhol? 

Resposta Participantes Porcentagem 

SIM 12 100% 

NÃO - - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Nosso interesse também era saber se o tipo de interação que acontece na Roda de Conversa 

melhoraria o relacionamento entre os participantes, o que nos conduziu a lhes  perguntar sobre o 

assunto. Eles, de modo geral, acreditam que as conversações do Projeto proporcionaram aproximação 

com os colegas não apenas dentro da sala de aula, mas igualmente fora dela. No exemplo 22, trazemos 

algumas falas para exemplificar. 

Exemplo 22 

Mireia 

 

Sí seguro, pues muchas veces MESMO nosotros ENQUANTO compañeros no tenemos 

tiempo para sentar y charlar un rato, especialmente para charlar en español, entonces todo 

ISSO CRIA UN  clima de confianza de uno con otro, porque sabemos que estamos ahí  y 

todos podemos tener errores y ese compañerismo fortalece toda nuestra relación como 

compañeros y así creo que también un aprendizaje mejor para todos. (entrevista 2) 

 

Pol 

 

Sí, creo que mejoró mucho, porque principalmente durante las temáticas que eran abordadas 

en las rodas de conversaciones eh… eran temas bastantes personales, entonces conocimos 

cosas que jamás imaginábamos que hacían parte de su vida, de su historia, de su relación 

con el mundo, su opinión, prejuicios o no. (entrevista 2) 
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Silvana 

 

Sí, hasta que nosotros conversamos en español en los intervalos de las clases para ejercitar 

más, también y creo que nos hizo más próximos y a mí me gusta. (entrevista 2) 

 

 Nesse sentido, alguns participantes também relataram que, a partir das conversas, conheceram 

aspectos e ideias dos colegas com os quais não concordavam e tiveram de aprender a respeitar e 

entender que nem todo mundo pensa de igual maneira.  

Exemplo 23: 

Berta 

Sí, bastante, porque  creo que, yo no conocía a mis compañeros, algunos de ellos y hubieron 

algunas clases en que discutimos también, que hablamos, que no concordamos, que no 

aceptamos las mismas cosas, pero yo logré entender mis compañeros también, con mucho 

diálogo pude entender que ellos tienen su opinión porque vivieron cosas diferentes que yo, 

entonces pude entender a mis compañeros. (entrevista 2) 

 

Oksana 

 

Con algunos sí, con la  MAJORIA (se corrige) mayoría. Pero tiene algunas personas que no 

fueron tan, como puedo hablar? LEGAIS, no fueron participativas, entonces me AFASTEI 

de estas personas mucho. Hablaron sobre cosas que no tenían sentido, entonces, pero la 

mayoría sí.  

Pude conocer ellos mejor, pude hacer una, como puedo hablar?, hacer una fotocopia de las 

personas del interior, pude ver las personas como realmente son. Nuestro grupo tiene 

algunas cosas que no fueron MUCHO LEGAL, pero la mayoría sí, son personas fantásticas, 

son personas trabajadoras, en fin, son personas maravillosas. 

A veces español falta para algunas cosas como pelear, entonces viene el portugués. 

(entrevista 2) 

 

 

 No exemplo anterior, é possível observar que tanto Berta quanto Oksana relatam momentos nos 

quais não se sentiram tão confortáveis com as ideias de alguns colegas, o que as fez se distanciarem 

daqueles que não pensavam igual a elas. Em contrapartida, também entenderam que todos os colegas 

são diferentes e reagem de forma distinta porque tiveram experiências diversas.  

 Além de saber se as Rodas de Conversa melhoraram o tipo de relacionamento entre os 

participantes, é pertinente conhecer a opinião deles sobre o modelo em si. Por isso, perguntamos-lhes 

se consideravam que as Rodas de Conversa funcionam para a aprendizagem de espanhol. Algumas das 

opiniões dos participantes se encontram no exemplo que segue. 
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Exemplo 24: 

Joan 

Sí funciona, es esencial dentro de la disciplina. Tendría que haber una materia especifica 

solamente con la conversación dentro de la disciplina, es muy, MUCHO importante. 

(entrevista 2) 

Marc 

Sí, porque es muy bueno para la expresión de uno, para la mía, para la del otro. Yo creo que 

es una de las mejores cosa y no que necesite estar en un ambiente de inmersión, es un 

ambiente de conversaciones, eso creo que es lo bueno. (entrevista 2) 

 

Mireia 

Sí, a mejorar el desempeño oral, así como mejorar el desempeño de relaciones 

interpersonales y además de eso por el tema del aumento de vocabulario porque siempre 

había palabras que nosotros no sabíamos todavía y después cuando las clases terminaban 

estábamos con más un conocimiento y por las comidas que PUDEMOS probar, porque eran 

muy distintas, yo nunca TENÍA probado guacamole y en una clase que nuestra querida 

profesora nos regaló, fue DEMÁS  (uso como portugués) así, porque creo que  siempre 

salíamos con más riquezas de todos los aspectos general, así. (entrevista 2) 

 

Oksana 

 

Mucho, NOSSA! Mucho, mucho. ¡Yo quiero hacer esto con mis alumnos! Porque yo creo 

que es muy VALOROSO, ¡yo quiero hacer! (entrevista 2) 

 

  É possível notar, no exemplo acima, que, na perspectiva dos alunos, as Rodas de Conversa 

funcionam como modelo de interação conversacional dentro da aula de LE. Joan, por exemplo, acredita 

que é essencial que existam práticas desse tipo dentro da aula. Marc, por sua vez, comenta que não é 

necessário estar em um ambiente de imersão para melhorar o desempenho oral, pois conversações 

dentro da sala de aula ajudam nesse sentido. Para Mireia, os encontros serviram também para melhorar 

as relações interpessoais e aumentar o vocabulário.  

 Posteriormente, perguntamos aos alunos a sua opinião sobre o material utilizado para provocar 

as conversas durante o projeto. Com essa questão, pretendíamos saber em que medida os materiais 

contribuíram para o desenvolvimento do desempenho oral, se foram suficientes e quais eles gostaram 

mais. Os participantes, de forma geral, comentaram que gostaram de todos os materiais, alguns 

participantes comentaram que os jogos e os vídeos tiveram um papel muito importante no estímulo à 

fala e à interação entre os colegas. No exemplo 25, a seguir, retomamos algumas das falas dos 

participantes sobre os materiais utilizados: 
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Exemplo 25: 

 

Oliver 

Me gustó mucho los asuntos en video. Los videos, también los juegos, los juegos también 

me gustó, porque todos participaban mucho. (entrevista 2) 

 

 

Silvana 

 

Creo que me gustó más los videos porque era un momento de DESCONTRACCIÓN en las 

clases. Todo tranquilo, creo que no, no tuvo nada que no me gustase. Creo que me gustó 

todo. (entrevista 2) 

 

 

 É interessante observar, nas respostas dos participantes, referências a atividades específicas que 

foram marcantes, seja pela forma como foi abordado o assunto ou pelo tipo de material em si. Podemos 

observar no exemplo 26 algumas falas relacionadas a esse respeito. 

 

Exemplo 26: 

Marc 

Me gustó más, yo creo que cuando estábamos viendo aquel video de la tecnología nueva del 

book, yo creo que esto me gustó más y no hay ninguno que no me gustó. (entrevista 2) 

 

Mireia 

 

El material didáctico me gustó, me encantó. Los juegos con TABULEIRO siempre estaban 

muy buenos y el video también me gustó porque es una forma de aprendizaje también con 

las MIDIAS. Y tuvo una vez que tenían fotos, imágenes y ahí fue una clase muy buena, yo 

me acuerdo de un INDIANO (se autocorrige) un hindú que decía que le encantaba comer 

HAMBUGUER de carne bovina y eso generó muchas charlas así en nuestra clase y fue muy 

bueno. También tenía una mujer INDIANA diciendo que ella… a ella le gustaba usar traje 

tradicional, pero tener una vida moderna y así, también generó muchas conversas y 

opiniones de uno y de otro y ahí conocimos mejor incluso, nuestra profesora, nuestros 

compañeros, porque a veces eso no pasa en una clase tradicional que no sea una rueda y en 

mi opinión todo material era bueno, cada uno con su particularidad. Pero uno es importante 

para una cosa, otro para otra y así todo el conjunto hace un trabajo completo. (entrevista 2) 

 

 

Berta 

 

No sé, fue un material, creo que fue simple, pero fue muy bueno porque no fue tantas cosas, 

no tuvimos que escribir, creo que fue muy bueno. A mí me gustaron los videos y una clase 

en especial que me gustó mucho fue sobre  los estereotipos y fue un material muy simple, 

proyecciones, pero fue muy buena porque pude escuchar mis colegas. (entrevista 2) 
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 Também foi possível perceber que os participantes acreditam que todos os materiais utilizados 

foram bem aproveitados e não houve algum que eles não tenham gostado ou aproveitado.  

 Seguindo a mesma linha de questionamentos sobre a Roda de Conversa em Espanhol, 

consideramos pertinente saber se os participantes tinham alguma crítica, sugestão ou se fariam 

modificações no modelo do Projeto. De acordo com as ideias dos alunos, não é preciso realizar grandes 

modificações na Roda de Conversa: eles pensam que seria interessante haver mais tempo para praticar 

a oralidade ou dar continuidade ao Projeto em semestres posteriores. Em relação à quantidade de 

pessoas por turma, eles pensam que foi adequada; só um participante (Bruno) comentou que, se fossem 

menos alunos, seria possível conversar e interagir mais com a turma; por fim, outro (Marc) mencionou 

ter gostado das conversações quando a turma estava toda reunida. No exemplo 27, apresentamos alguns 

dos comentários dos participantes nesse sentido. 

Exemplo 27: 

Oksana 

Creo que  debía tener más tiempo, más una hora, dos, tres. Pero del resto no. Las personas 

no eran muchas, pero tampoco eran tan pocas, entonces estaba muy bueno. (entrevista 2) 

 

Tánia 

 

No, a mí me pareció muy bien. A mí me gustó ACRESCENTO bastante COISA (se corrige) 

cosas. Claro yo creo que si TUVIERMOS? Tuviéramos, claro que esas clases creo que no 

van a continuar hasta el final, MAS si tuviéramos yo creo que solo ACRESCENTARIA. 

(entrevista 2) 

 

Bruno 

 

Tiempo de duración creo que está bien, creo que la cantidad de alumnos quizás un poco 

menos, pero no sé si es posible con tres profesoras es difícil. Pero con número de alumnos 

es poco tiempo a veces cada uno hablar. (entrevista 2)  

 

 

 

Marc 

 

Para dos horas yo creo que no, para la cantidad de alumnos, me gustó mucho todo el grupo, 

no que me gustase solo unos poquitos, pero me gustó más todos juntos había más 

interacción. (entrevista 2) 
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 Finalmente, indagamos se os participantes concordavam com a ideia de incluir a Roda de 

Conversa de maneira contínua no Curso de Letras-Espanhol. Todos os participantes concordaram que 

incluir o Projeto Rodas de Conversa de maneira contínua seria muito positivo para adquirir mais 

conhecimentos em relação à língua e para sua formação profissional. No exemplo 28, há algumas 

amostras das falas dos alunos com essas opiniões. 

Exemplo 28 

Berta 

 

Sí,  y creo que no solo en español o francés o inglés, pero en todas las lenguas, para mí es 

interesante, para mí es una cosa que no es simplemente una charla, es una cosa que es 

dirigida por un profesor, entonces creo que hasta en portugués sería una cosa buena. 

Aprendemos a argumentar también en otra lengua, aprendemos a respetar a las otras 

personas. Entonces creo que fue muy positivo. (entrevista 2) 

 

Gerard 

Sí, yo no sé cómo es en los otros semestres la rutina, no sé si los alumnos hablan con más 

frecuencia. Yo iba a decir que los dos primeros semestres, que son los que yo conozco, 

hablan mucho poco, (se autocorrige) muy poco y las RODAS son el momento de hablar, si 

en los otros semestres no hablo mucho es una deficiencia y si hay espacio creo que no es 

solo bueno, como necesario. (entrevista 2) 

 

Oliver 

 

Sí, porque en un semestre pude aprender tantas cosas. NO DECORRER de todo el curso yo 

podría aprender mucho más con conversación, con los colegas, en fin, mucho más. 

(entrevista 2) 

 

Pol 

 

Sí, semana pasada hablamos con la profesora: “¿van a estar aquí en el otro semestre?”, ella 

dijo que no… 

Seguro que si nuestra clase fuese menos grande, hablaría para la profesora “vamos continuar 

en el próximo semestre” en un momento que sepamos que vamos a hablar. Pero, son casi 

TRINTA, una profesora apenas administraría sola…  

Lo que trabajamos en el semestre fue perfecto y un PROJETO  muy bueno. Están de 

PARABÉNS MESMO. (entrevista 2) 

 

 Nas falas do exemplo anterior, percebe-se que os participantes acreditam que, se as Rodas de 

Conversa em Espanhol acontecessem de maneira contínua durante o Curso de Letras-Espanhol, eles 

poderiam aprender mais sobre a língua e melhorar o desempenho oral.  
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No quadro 42, apresentamos um comparativo entre as expectativas sobre a Roda de Conversa e 

as crenças dos alunos depois de participarem do Projeto. 

Quando 42- Comparativo entre expectativas e crenças de participantes sobre a Roda de Conversa. 

Expectativas sobre a Roda de Conversa em 

Espanhol antes de participar no projeto 
Crenças sobre a Roda de Conversa depois da 

participação no projeto 
- Falar corretamente. 
- Conversação fluente e segura. 

- Fluência na língua. 

- Melhorar o vocabulário. 

- Melhorar a pronúncia. 

- Interagir. 

- Ganhar confiança. 

- Conhecimento sobre a língua. 

- Debater sobre assuntos pouco frequentes na aula. 

- Expressar livremente. 

- Houve melhorias na fala. 

- Há mais segurança e fluência para falar. 

- Melhoraram o vocabulário. 

- Interagiram e conheceram mais os colegas. 

- Estão mais confiantes para falar. 

- Aprenderam a argumentar em LE. 

- Aprenderam a respeitar opiniões diferentes. 

- Aumentaram o vocabulário. 

- Conheceram um pouco mais a cultura da LE. 

- Venceram a vergonha e a timidez para falar na LE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, através das crenças inferidas a partir das falas dos participantes da pesquisa, 

percebemos, de modo geral, que o Projeto produziu um efeito positivo nos participantes e atendeu às 

expectativas que eles tinham antes de participarem das Rodas de Conversa. Após a experiência no 

projeto, os participantes se sentem mais confiantes e demonstram, em suas falas, a importância que teve 

o projeto para vencerem a timidez, respeitarem a opinião dos colegas, aumentarem o vocabulário na 

língua-alvo, melhorarem a fala e interagirem de uma forma mais produtiva tanto com os colegas quanto 

com as professoras.  

Gostaríamos de salientar que, apesar de não ter sido objetivo deste estudo avaliar o desempenho 

oral na LE dos participantes, foi possível observar melhorias consideráveis na produção oral de cada 

um. 
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7 CONCLUSÃO 

No início desta pesquisa, quando pensamos em analisar a Roda de Conversa como um ambiente 

comunicativo em sala de aula capaz de gerar conversações espontâneas semelhantes às que acontecem 

em contextos cotidianos, percebemos a necessidade de observar a Roda a partir de vários ângulos, já 

que um único ponto de vista não seria suficiente para responder a todos os nossos questionamentos. 

A Roda de Conversa, desde a sua concepção, foi planejada para ser um espaço onde a oralidade 

e as interações espontâneas em LE fossem prioridade, considerando-se aspectos da teoria sociocultural 

e da Análise da Conversação. No entanto, para analisar a Roda como um todo, não seriam suficientes 

apenas essas duas bases. Percebemos que a perspectiva dos participantes seria essencial para melhor 

entendermos o funcionamento do projeto. Foi então que vimos na Pesquisa de Crenças uma peça-chave 

para montar o quebra-cabeça geral da pesquisa.  

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo geral de investigar a Roda de 

Conversa como um ambiente comunicativo dentro da sala de aula que gera conversações espontâneas.  

Para confirmar os objetivos propostos, elaboramos quatro perguntas que respondemos ao longo 

da análise.  

A primeira pergunta – a Roda de Conversa é capaz de gerar conversações espontâneas em 

língua estrangeira na sala de aula? – teve como objetivo principal indagar se as conversações 

produzidas na Roda de Conversa poderiam ser consideradas como espontâneas. Para responder a esse 

questionamento, filmamos, transcrevemos e analisamos alguns dos encontros de Roda de Conversa, 

observando os momentos iniciais, intermediários e finais. Além disso, consideramos também os 

momentos prévios e posteriores de cada encontro analisado, prestando atenção principalmente às 

interações em língua estrangeira entre os participantes.  Uma vez concluída a análise de cada um dos 

momentos das Rodas de Conversa, chegamos à conclusão de que as interações produzidas no ambiente 

comunicativo proposto se configuram como conversações espontâneas, cujas características se 

assemelham às encontradas fora da sala de aula. 

A segunda pergunta (relacionada à anterior) – se sim, quais são os elementos da conversação 

espontânea presentes nos encontros de Roda de Conversa? – propôs-se a questionar quais elementos 

fariam de uma Roda de Conversa um espaço próprio para conversações espontâneas.  Assim, durante a 

análise de cada um dos momentos escolhidos, foi comprovado que todos eles apresentavam aspectos 
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característicos das conversações que acontecem em ambientes informais, tais como abertura, 

desenvolvimento e fechamento, participação de mais de dois falantes, troca de turnos, interações 

centradas, sequência de ações coordenadas e execução numa identidade temporal. Além disso, nos 

encontros de Roda de Conversa, também foram observados momentos de caráter familiar e 

improvisado.   

A terceira questão – Qual é o principal tipo de interação na Roda de Conversa? – objetivou 

verificar o principal tipo de interação na Roda de Conversa. A partir dos resultados da análise, podemos 

concluir que foram observadas predominantemente interações implicitadoras, nas quais os participantes 

estão envolvidos na conversação e na construção da interação de uma forma colaborativa junto com a 

moderadora. Houve também momentos de interações de cunho linguístico, cujo objetivo não era a 

forma da língua em si, mas os significados que poderiam gerar para os alunos.  

A quarta e última pergunta – Quais as crenças dos alunos participantes antes e depois da 

participação da Roda de Conversa? – teve relação com as crenças dos participantes anteriormente e 

posteriormente à sua participação na Roda de Conversa. Os resultados demonstram que a prática oral 

em sala de aula é importante para os alunos, já que eles consideram que, ao praticarem a língua oral, 

ganham fluência, estruturam melhor o pensamento, têm oportunidades de interagir com outros colegas, 

conhecem a cultura de países que falam espanhol e ajuda no desenvolvimento de outras habilidades. No 

entanto, um aspecto que chamou muito a atenção é que, apesar de a pesquisa ter sido realizada em um 

curso de formação de professores de espanhol, poucos foram os alunos que pretendiam, no momento 

do estudo, dedicar-se à profissão docente. No que se refere às expectativas que tinham em relação ao 

projeto, estas eram as seguintes: falar corretamente, ter uma conversação fluente e segura, melhorar o 

vocabulário, melhorar a pronúncia, interagir, debater sobre assuntos pouco frequentes em sala de aula, 

dentre outras. As crenças dos participantes posteriores à participação na Roda, de modo geral, 

demonstram melhorias na fala, mais segurança e fluência para falar, mais vocabulário, maior interação 

entre colegas, aprenderam a argumentar na LE, conheceram um pouco mais a cultura da LE e venceram 

a vergonha e a timidez para falar na frente dos colegas. Além disso, os resultados também mostraram 

que todos os participantes se sentiam satisfeitos em relação à própria produção em espanhol, deixando 

claro que o projeto contribuiu para essas melhorias.  
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Portanto, pode-se considerar que, tanto no viés da Análise da Conversação como na perspectiva 

da Pesquisa de Crenças, a Roda de Conversa se configura como um espaço próprio para a interação 

oral onde alunos e professores podem ter conversações espontâneas semelhantes às que teriam fora da 

sala de aula. Essa conclusão atesta que a Roda de Conversa é um ambiente comunicativo que produz 

conversações espontâneas dentro da sala de aula de LE.  

Na sequência, expomos as limitações do estudo e algumas ideias para trabalhos futuros. 

 

7.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E IDEIAS FUTURAS 

 

Paralelamente às considerações finais, tecemos as limitações do estudo e algumas ideias que 

consideramos que poderão ser desenvolvidas em pesquisas posteriores. Todo pesquisador precisa fazer 

escolhas no momento inicial do estudo para delimitar os seus objetivos. Sabemos que existem diversas 

possibilidades de análise dependendo da vertente teórica escolhida. 

Nesse viés, podemos dizer que a limitação mais forte para a realização do estudo foi a escolha 

do ponto de vista sob o qual apresentaríamos os resultados obtidos. Como mencionado anteriormente, a 

delimitação dos objetivos é uma das prioridades do pesquisador no momento em que inicia a sua 

investigação. Em nosso caso, não foi diferente, já que, com base nos resultados obtidos, tínhamos um 

mundo de possibilidades para a análise das informações. Optamos por nos focar em analisar as 

conversações geradas nos encontros de Roda de Conversa e em descrever e analisar as crenças dos 

alunos participantes. 

Em relação à Análise da Conversação, restringimo-nos a observar e descrever as características 

da conversação espontânea na Roda de Conversa. Porém, estamos cientes de que a pesquisa poderia ter 

considerado outros aspectos inerentes à conversação espontânea, tais como as sobreposições na fala, as 

falas simultâneas, os pares adjacentes e o funcionamento e o significado das hesitações, das pausas e 

dos silêncios na Roda de Conversa. Assim, deixamos aberta a possibilidade para a realização de 

pesquisas futuras nesse campo. 

Sabemos que muitos outros elementos poderiam ter sido analisados na pesquisa, como, por 

exemplo, o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa dos participantes da Roda de 

Conversa, levando-se em consideração que pertencem a um curso de formação de professores e 
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futuramente irão se dedicar à docência. Vale salientar que essa perspectiva foi trabalhada paralelamente 

com a apresentação do trabalho – Rodas de conversa: a competência linguístico-comunicativa em 

foco10 –, porém não foi possível considerá-la para este trabalho de tese devido à extensão do mesmo.  

 Outro aspecto que gostaríamos de ter explorado tem a ver com as crenças das professoras em 

relação a sua participação no projeto. Comentários sobre o modelo de Roda de Conversa e até mesmo 

críticas tanto ao material quanto ao modo de realização dos encontros foram de extrema importância no 

decorrer da pesquisa. Além disso, as professoras também foram entrevistadas, e consideramos que as 

opiniões delas podem ser de grande valor para pesquisas futuras. Por isso, não descartamos a 

possibilidade de realizar trabalhos que considerem o ponto de vista das professoras.  

 Finalmente, como alternativa de agenda futura para pesquisadores da área de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, existe a possibilidade de trabalhar com as Rodas de Conversa 

com professores da rede pública de ensino, através de oficinas de formação continuada, para, por um 

lado, manter a fluência na língua estrangeira e, por outro lado, poder oferecer aos seus alunos a 

alternativa de ter Rodas de Conversa em sala de aula.  

 As Rodas de Conversação também podem ser oferecidas de forma contínua em cursos de 

formação docente inicial. Desse modo, os acadêmicos teriam maiores oportunidades de praticarem a 

língua oral, o que futuramente melhoraria o seu desempenho como profissionais do ensino de uma 

língua estrangeira e formadores de novos falantes dessa língua. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Trabalho apresentado e publicado nos anais do II Encontro de professores de Linguagens da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica, organizado pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do Sul  
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Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

MESTRADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: Conversações espontâneas em LE: A Roda de Conversa na perspectiva da Análise da 

Conversação e das crenças dos seus participantes 
Pesquisadora responsável: María Cristina Maldonado Torres 

Orientadora: Maria Tereza Nunes Marchesan 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria. Programa de Pós-Graduação em Letras 

Telefone: (55) 3220-9582 ou (55)3307-6711 

 

 Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa de doutorado, cujo título é 

Rodas de Conversa em LE: um novo gênero para ensinar, aprender e praticar espanhol?, sob a responsabilidade de María 

Cristina Maldonado Torres (Doutoranda em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFSM) e 

sob a orientação da professora Maria Tereza Nunes Marchesan (Professora Adjunta do Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas, da UFSM). 

Antes de aceitar participar da pesquisa é necessário que você compreenda as informações e instruções deste 

documento. Por esta razão, leia cuidadosamente o que se segue e, em caso dúvida, pergunte ao responsável. Você tem o 

direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Uma cópia desse documento 

será sua e a outra da pesquisadora. 

Essa pesquisa tem por objetivo investigar o projeto Rodas de Conversa. Para isso, está previsto a aplicação de 

questionário, a realização de entrevistas gravadas e a filmagem de alguns dos encontros. 

Os dados coletados serão guardados pelo período de cinco anos, no Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas 

Estrangeiras Instrumentais (Cepesli), localizado no Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), prédio 67, 

sala 1103. Esses dados serão guardados em arquivo próprio, havendo uma cópia impressa dos materiais e outra em CD.  

Os participantes da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. 

 A sua participação não terá ônus ou ganho financeiro, mas será de extrema importância para a realização desta 
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pesquisa e poderá contribuir para o desenvolvimento de discussões relevantes sobre o ensino de espanhol. Caso aceite 

participar, a coleta de dados será iniciada em março com término em julho de 2016. 

Consentimento da participação da pessoa como participante. 

Eu,_________________________________, abaixo assinado, portador do RG _______________, residente na 

Rua____________________N.º________, cidade ______________, estado do RS, concordo em participar da pesquisa 

científica vinculada à linha de pesquisa Linguagem e Interação, do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFSM. Fui 

suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. Eu discuti com a doutoranda 

María Cristina Maldonado Torres sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de despesas e pagamentos. Concordo voluntariamente 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades. 

Para concordar em participar da pesquisa, assino o termo:  

Local e data  

____________________________________ 

 

 ____________________________________ 

Participante convidado(a) 

 

Eu, María Cristina Maldonado Torres, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante de pesquisa para a contribuição neste estudo. 

Local e data 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Pesquisadora responsável 
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Apêndice B – Questionário aplicado aos participantes 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 

Caro participante, 

Queremos agradecer por ter aceitado participar desta pesquisa de doutorado – área linguística - que 

tem o objetivo de estudar aspectos do ensino de espanhol para brasileiros. Por isso, o delineamento do trabalho de tese requer a coleta de dados 

junto a participantes da Roda de Conversa em Espanhol. Solicitamos, assim, tua colaboração, mais uma vez, respondendo a este questionário. 

Garantiremos a confidencialidade das informações aqui coletadas, bem como a sua privacidade, assegurando que os dados desta pesquisa não serão 

utilizados em prejuízo dos participantes. Para isso, preservaremos seu anonimato. Para qualquer dúvida e caso queira retorno da pesquisa mande um 

e-mail para macristina.maldonado@gmail.com (contato com Cristina) 

 

Agradecemos a sua colaboração 

 

 

 

      

 

Maria Tereza Nunes Marchesan  (Orientadora) 

María Cristina Maldoando Torres (Doutoranda) 

 

 

DADOS GERAIS/PERFIL DO PARTICIPANTE 

1. Idade: (    ) até 18  (    )18 a 25            (    ) 26 a 30   (    )  + de 30  

2. Escolaridade:  

(   ) Secundário (   ) Superior  (  ) Pós-graduação  (   ) Curso técnico 

3.  Realizaste estudos de espanhol?  

(    ) NÃO (    )   SIM   Se, sim, onde?  

       (   ) Curso de língua 

(   ) Na escola 

(   ) Curso de graduação (Letras) 

(   ) Pré-vestibular  

(   ) Outro. Qual? _________ 

 

4. Tiveste ou tens contato com o espanhol fora de sala de aula? 

(    ) NÃO (   ) SIM       

 Se, sim, o contato foi porque: 

(    ) Morou no exterior 

(    )  teve ou tem contato com estrangeiros no Brasil   

(    )  assiste/ assistiu filmes em espanhol 

(    ) realizou Viagens curtas   

(    ) Música     

mailto:macristina.maldonado@gmail.com
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(    ) Redes sociais 

(    ) Outros __________________________ 

 

5. As aulas de língua espanhola que recebeste foram principalmente em: 

Espanhol (   )     

Português (    ) 

 

6. Nas tuas aulas de espanhol com que frequência foram/são trabalhados aspectos relacionados à conversação? 

(   ) Nunca  

(    ) Raramente    

(   ) Ás vezes   

(   ) Frequentemente   

(   ) Sempre 

 

7.  Nas tuas aulas de espanhol, a conversação é/era, prioritariamente,  

(  ) individual (interação apenas com o livro ou material didático)  

(  ) em duplas  

(  ) em pequenos grupos (3 a 5 pessoas)  

(  ) em grupos maiores   

(  ) só com o professor  

(  ) não acontece/ ia   

 

Indica a atividades mais frequente.  

 

(    ) por repetição   (  ) diálogos criados pelos alunos  (  ) conversas espontâneas 

(    ) por leitura em voz alta (  ) diálogos trazidos pelo professor/ livros (  ) outro______________ 

 

8. Como classificas o teu conhecimento em espanhol, no que se refere à conversação? 

(  ) básico  

(  ) intermediário    

(  ) avançado     

(  ) fluente (como nativo) 

 

9. A que atribuis o teu nível oral em espanhol? 

(  ) a ter sido autodidata  

(  )  ter interação no trabalho  

(  ) ter estudado na escola  

(  )  ter feito curso de idiomas 

(  ) aos estudos na graduação  

(  ) visita a um país de língua espanhola (férias, visita curta) 

(   ) vivência em um país de língua espanhola (intercâmbio, trabalho) 

(   ) outro. Qual? ____________ 

 

 

PERGUNTAS DE PESQUISA 

10. Como classificas a importância de praticar a língua oral nas aulas de espanhol? 

(    ) Dispensável 

(    ) pouco importante 

(   ) Importante 

(   ) Muito importante    

(    ) Imprescindível  

 

Por quê? 

____________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Acreditas que praticar a conversação em sala de aula facilita a aprendizagem da língua? 

NÃO (   )   SIM  (    ) 

Justifica a tua resposta 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

12.  Ter a oportunidade de praticar oralmente a língua espanhola em aula, em tua opinião, facilita a comunicação  

fora da sala com nativos ou outras pessoas que também falam espanhol?  

NÃO (    )   SIM  (    ) 

Justifica a tua resposta 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Na tua opinião, como é possível chegar ao domínio da conversação em língua espanhola? 

Justifica a tua resposta 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 14. Acreditas que é possível realizar aulas totalmente em espanhol mesmo quando o aluno ainda não domina essa língua? 

(   ) NÃO      (    )  SIM 

 

Se, sim 

(   ) Depende do professor 

(   ) Depende do aluno 

(   ) Depende da turma 

(   ) Depende do conteúdo 

(   ) Outro _____________ 

 

15. Há algum tipo de assunto que te parece inadequado para a prática de conversação em aula? Qual? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



213 
 

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

       

16. Por que decidiste realizar este curso em formato de Roda de Conversa?  

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Qual a tua expectativa com as Roda de Conversa em Espanhol? 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

18. No momento atual, te sentes preparado para dar uma aula de espanhol que priorize a prática oral?  

(   ) SIM    (    ) NÃO 

 

 Por quê? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. No futuro próximo pretendes dar aulas de espanhol?  

(   ) SIM    (    ) NÃO 

 

 Por quê? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista semiestruturada 1 dirigida aos participantes 

 

1- ¿Realizaste cursos de español anteriormente? 

2- ¿Por qué estudias español? 

3- Para ti ¿qué significa estudiar y aprender español? 

4- ¿Crees que es importante la práctica oral en español? ¿Por qué? 

5- ¿Cuál es la importancia que tiene el español en tu vida? 

6- ¿Para qué utilizas el español en tu vida diaria? 

7- ¿Has viajado a algún país hispanohablante? 

8- En tu opinión ¿cómo debe ser un curso de español para extranjeros? 

9- ¿Qué te motiva a estudiar español? 

10- ¿Cuáles son tus expectativas en relación a la “Roda de Conversa”? 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista semiestruturada 2 dirigida aos participantes 

 

1. Después de participar en la “Roda de Conversa” ¿Te sientes mejor preparado o igual que cuando 

comenzaste en relación a la oralidad? 

2. ¿Crees que es posible que actividades como las que fueron utilizadas en la “Roda de Conversa” puedan ser 

usadas en el salón de clase regular de lenguas? Por ejemplo: en la escuela con los chicos, o aquí en la 

universidad. 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más motivador o te gustó más en las conversaciones que hicimos? 

4. ¿Qué fue lo que te pareció menos motivador o que no te gustó? 

5. ¿Hay algún elemento que cambiarías, actividades, secuencias didácticas? ¿algo con lo que tú quisieras 

colaborar? 
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Apêndice E – Ficha informativa das professoras participantes 

Idade 

-30   (   )      + 30 (  ) 

1. Professora de espanhol há quanto tempo (anos)?  

 

2. Última formação acadêmica?  

 

3. Cursos extracurriculares (por exemplo, aperfeiçoamento da língua, formação continuada, cursos 

fora do Brasil).  

 

4. Participação em projetos que envolvam a prática da língua espanhola fora de sala de aula? 

 

5. Quais as disciplinas que costuma ministrar? 

 

6. Fale um pouco sobre você como professora (por exemplo, gostos, preferências, modo de 

trabalhar, métodos adotados, etc.) 
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Apêndice F – Entrevista semiestruturada dirigida às professoras 

1. Como maestra de español en la licenciatura de Letras de la Universidad Federal de Santa María 

¿Cuál es la mayor dificultad que enfrenta para desarrollar la habilidad oral?  

2. ¿Y qué tipo de actividades o estrategias utiliza para las clases de expresión oral o para fomentar la 

expresión oral? 

3. ¿Y qué tipo de actividades o estrategias utiliza para las clases de expresión oral o para fomentar la 

expresión oral? 

4. Y de las actividades que usan actualmente, ¿Cuáles le han dado mejores resultados? 

5. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las características que tiene que tener el profesor de español, 

de español lengua extranjera o de lengua extranjera también para desarrollar la habilidad oral en 

sus alumnos? 

6. ¿Y además de los conocimientos gramaticales, lingüísticos, semánticos, etc. etc. Hay algo más que 

el profesor tenga que tener para poder guiar una conversación? ¿Antes de conocer las Ruedas de 

Conversación, había escuchado hablar sobre el tipo de actividades usadas, imaginaba algo 

específico? 

7. Ya me dijo sobre la primera impresión, pero igual voy a hacer la pregunta, de repente… ¿Cuál fue 

la primera impresión al trabajar en clase con el formato de Rueda de Conversación? 

8. ¿Hubo alguna dificultad para adaptar su clase a este formato? 

9. Sobre las actividades propuestas ¿cuáles le parecieron más relevantes y cuáles menos? 

10. Sobre la aceptación y desempeño de los alumnos, en su punto de vista ¿Cómo fue la aceptación por 

parte de los alumnos hacia este formato de clase? 

11. ¿De modo general, existe algún elemento que quitaría o agregaría a la rueda de conversación? 

12. ¿Algún comentario extra que quiera realizar? 
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Anexo A 

Normas para transcrição de entrevistas gravadas 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos 

( ) Do nives de rensa ( ) nível de renda 
nominal 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador) 

Truncamento (havendo homografia, 
usa-se acento indicativo da tônica 
e/ou timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de voga e consoante 
(como s, r ) 

:: podendo aumentar para ::::: ou 
mais 

Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três razoes ... 
que fazem com que se retenha 
moeda ... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do trancritor ((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da exposição: 
desvio temático 

- - - - ... a demanda de moeda - - vamos 
dar casa essa notação - - demanda 
de moeda por motivo ... 

Superposição, simultaneidade de 
vozes 

Ligando as linhas a. na casa de sua irmã 
b.               [sexta-feira? 

 
a. fazem LÁ 
b.                 [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi tomada 
ou interrompida em determinado 
ponto. Não no seu início, por 
exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, durante a 
gravação 

“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na 
ocasião.. “ O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre nós”... 

1. Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc)  
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?)  
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
 4. Números por extenso.  
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa)  
6. Não se anota o cadenciamento da frase.  
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 8. Não se utilizam sinais de 
pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências 
marcam qualquer tipo de pausa. 

Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP no. 338 EF e 331 D2.  
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