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RESUMO 
 

 

O projeto Teletandem Brasil (TELLES, 2006) é um projeto pedagógico e de pesquisa, que se 

apresenta como uma opção de prática telecolaborativa (O‟DOWD, 2013), e tem como um de 

seus  objetivos  proporcionar  a aprendizagem  de línguas estrangeiras e a aproximação de 

pessoas que estão distantes geograficamente dentro das instituições de ensino usando, 

principalmente, ferramentas de videoconferência. O projeto Teletandem tem hoje diferentes 

modalidades, conforme as oportunidades e necessidades das universidades envolvidas. Nesse 

contexto, investigamos o uso de vocabulário rico (MALVERN; RICHARDS, 2012) na 

produção oral de dois aprendizes brasileiros de inglês como língua estrangeira que 

participaram das sessões de teletandem (TTD) na modalidade institucional integrada 

(ARANHA; CAVALARI, 2014) em parceria com aprendizes norte-americanos de português. 

Nosso objetivo é caracterizar as sessões orais de teletandem (SOT) em relação ao uso de 

vocabulário rico (VR), e descobrir quais características do cenário de aprendizagem 

(FOUCHER, 2010) mostram-se mais relevantes ao uso de VR nas SOTs. Nosso estudo se 

caracteriza como uma pesquisa de métodos mistos (DÖRNYEI, 2007), e nosso principal 

instrumento de coleta de dados é um programa de computador usado para registrar as 

interações em áudio e vídeo, o Evaer®. Para proceder à análise quantitativa dos dados, 

transcrevemos as sete SOTs de dois interagentes e submetemos os textos ao programa 

computacional RANGE, que traça o LFP, ou perfil lexical (LAUFER; NATION, 1995) dos 

interagentes. O perfil lexical é uma medida de qualidade da linguagem que mostra o 

percentual de utilização de VR, bem como percentual utilizado de vocabulário básico e 

intermediário. Os resultados nos apontaram as SOTs que se destacaram quanto à utilização de 

VR, bem como as ocorrências específicas. Esses dados foram usados na análise qualitativa, 

em que identificamos as características do cenário de aprendizagem (CA) que se mostraram 

mais relevantes à produção oral de VR. Para a análise qualitativa, examinamos cada 

ocorrência de VR e identificamos o tipo de discurso do CA que era predominante no momento 

de sua ocorrência. Nossos resultados mostraram que as características do CA que foram mais 

relevantes ao uso de VR foram aquelas relacionadas ao tipo de discurso predominante na 

SOT, mais especificamente quando havia direcionamento através da tarefa em língua 

estrangeira.  

Palavras-chave: teletandem; modalidade institucional integrada; cenários de aprendizagem; 

vocabulário rico; riqueza lexical; produção oral; LFP.  



ABSTRACT 

 

 

Teletandem Brasil (TELLES, 2006) is a pedagogical and research project that is an option in 

telecollaborative practice (O'Dowd, 2013). One of its objectives is to provide foreign language 

learning, and the approximation of people who are geographically distant within the 

educational institutions, using mainly videoconferencing tools. The Teletandem project has 

different modalities, according to the opportunities and needs of the universities involved. In 

this context, we investigated the use of rich vocabulary (MALVERN; RICHARDS, 2012) in 

the oral production of two Brazilian learners of English as a foreign language who 

participated in the teletandem (TTD) sessions in the integrated institutional modality 

(ARANHA; CAVALARI, 2014). The Brazilians were working in partnership with North 

American learners of Portuguese. Our goal with this study is to characterize oral teletandem 

sessions (OTS) regarding the use of rich vocabulary (RV), and to discover which 

characteristics of the learning scenario (FOUCHER, 2010) are more relevant to the use of RV 

in the OTS. Our study is characterized as a mixed methods research (DÖRNYEI, 2007), and 

our main data collection tool is a computer program used to record the audio and video 

interactions: Evaer®. In order to quantitatively analyze data, we transcribed the seven OTS of 

the two students and submitted the texts to the computer program RANGE, which shows the 

lexical frequency profile (LFP) (LAUFER; NATION, 1995) of the students. The LFP is a 

measure of language quality that shows the percentage of RV use as well as the percentage of 

basic and intermediate vocabulary used. The results showed us the OTS that stood out 

regarding the use of RV, as well as the specific occurrences. These data were used in the 

qualitative analysis, in which we identified the characteristics of the learning scenario (LS) 

that were most relevant to oral RV production. For the qualitative analysis, we examined each 

occurrence of RV and identified the type of discourse of the LS that was predominant at the 

time of its occurrence. Our results showed that the characteristics of the LS that were most 

relevant to the use of RV were those related to the type of discourse that was predominant in 

the OTS, more specifically when the students were carrying out a task in the foreign language. 

 

Keywords: teletandem; integrated institutional modality; learning scenario; rich vocabulary; 

lexical richness; oral production; LFP. 
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INTRODUÇÃO 

 

O rápido avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) impacta os 

cenários  educacionais  e  se  mostra  uma  opção  para  a  diminuição  de  fronteiras 

geográficas e aproximação de pessoas com os mais diversos objetivos, sendo estes 

muitas vezes de cunho educacional. Neste sentido, a interação entre pessoas que estão 

distantes geograficamente se torna cada vez mais viável e uma prática crescente, 

visando ao desenvolvimento de ações pedagógicas em contextos de 

ensino/aprendizagem de línguas. Neste cenário, o projeto Teletandem Brasil (TELLES, 

2006) se apresenta como uma opção de prática telecolaborativa
1
 (O‟DOWD, 2013), que 

tem como  um  de seus  objetivos  proporcionar  a aprendizagem  de línguas 

estrangeiras e a aproximação de pessoas que estão distantes geograficamente dentro das 

instituições de ensino usando, principalmente, ferramentas de videoconferência. 

Teletandem Brasil: línguas estrangeiras para todos é um projeto pedagógico e 

de pesquisa financiado pela FAPESP (Nº 2006/03204-2) de 2007 a 2010, e desde 

sua idealização até o presente, tem como proposta “colocar alunos universitários 

brasileiros que querem aprender uma língua estrangeira em contato com alunos 

universitários de outros países que estão aprendendo português” (ARANHA; TELLES, 

2011:2). A aprendizagem no Teletandem se dá em ambiente virtual, de maneira 

autônoma e colaborativa usando ferramentas de teleconferência (texto, voz e imagens de 

webcam) (TELLES, 2015). A sessão de teletandem é dividida em duas partes, cada uma 

dedicada a uma das duas línguas (TELLES; VASSALLO, 2009). 

No início da implementação do projeto, a participação dos alunos se dava em 

caráter voluntário na Universidade Estadual Paulista (UNESP), campi de Assis e São 

José do Rio Preto em parceria com algumas instituições estrangeiras. O projeto foi 

executado com o apoio das instituições que o viabilizavam, as quais ofereciam um meio 

para se achar um parceiro, espaço físico para interações, recursos técnicos, materiais, 

apoio de professores-mediadores; porém, não havia reconhecimento oficial da atividade 

de TTD (ARANHA; CAVALARI, 2014). Essa modalidade é chamada por Aranha e 

Cavalari (2014) e Brammerts et al. (2002) de teletandem institucional não-integrado. De 

acordo com as autoras, em virtude de algumas dificuldades enfrentadas pelos 

participantes da modalidade não integrada e também pelas necessidades de novas 

parcerias estabelecidas, o TTD, na UNESP de São José do Rio Preto passou por uma 

                                                           
1
 Para O‟Dowd (2013), a telecolaboração envolve interação intercultural virtual e projetos de colaboração 

entre grupos de alunos em locais geograficamente distantes sob orientação de educadores. 
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mudança de modalidade: do teletandem institucional não-integrado (TTDini) para o 

teletandem institucional integrado (TTDii)
2
. Nessa nova modalidade, enfocada na 

presente investigação, as instituições que promovem as parcerias reconhecem o TTD 

como parte das atividades obrigatórias que os alunos devem cumprir dentro da 

disciplina de língua estrangeira nas duas universidades - no Brasil e no exterior 

(ARANHA; CAVALARI, 2014). Existe, ainda, a modalidade semi-integrada  (ZAKIR,  

2015),  em  que  as  atividades  de  teletandem  são  integradas  à disciplina de língua 

estrangeira em apenas uma das universidades
3
. 

Nesses anos de implementação do projeto, muitos estudos foram realizados
 

nas diferentes modalidades, enfocando variados aspectos do ensino-aprendizagem em 

teletandem. No que concerne à produção oral, aspecto que interessa a este trabalho, 

algumas investigações foram conduzidas no âmbito da modalidade institucional não 

integrada (SANTOS, 2008; BROCCO, 2009; FURTOSO, 2011; GARCIA; ZAKIR; 

SANTOS, 2012; OYAMA, 2013; CONSOLO; FURTOSO, 2015), semi-integrada 

(FRANCO, 2016; SOUZA, 2016) e integrada (FRESCHI, 2017; RAMPAZZO, 2017)
4
. 

 

Entretanto, dentre as investigações que enfocam a produção oral dos 

participantes não há estudos que contribuam para a caracterização da natureza do 

vocabulário produzido nas sessões orais, embora a importância do vocabulário nas 

sessões de TTD seja reconhecida por vários pesquisadores (BROCCO, 2009; 

CAVALARI 2011; GARCIA; ZAKIR; SANTOS, 2012; ARANHA; CAVALARI, 2015; 

FERNANDES; TELLES, 2015; TELLES, 2015; CAVALARI, 2016; FRANCO, 2016; 

TESSAROLLI, 2016). 

Brocco (2009) conduziu investigação das sessões de feedback linguístico no 

contexto  TTD  em  que  o  objetivo  do  trabalho  era  investigar  o  tratamento  dado  à 

gramática de língua portuguesa em um contexto de ensino e aprendizagem em TTD. A 

pesquisa de Brocco mostra que o vocabulário é o item mais frequente nos momentos em 

que os parceiros dão feedback linguístico, correspondendo a 50,3% das ocorrências 

totais de feedback linguístico. De acordo com a autora, a predominância de feedback 

sobre vocabulário se dá tanto nas interações orais quanto nas escritas. 

                                                           
2
 Maior detalhamento sobre a modalidade institucional integrada consta no capítulo de fundamentação 

teórica deste trabalho 
3
 Há ainda outras duas modalidades na forma institucional que são descritas por Rampazzo (2017): a 

“complementar” (BRAMMERTS et al., 2002) e a “opcional”.  
4
 Para  uma  lista  de  trabalhos  realizados  desde  a  implementação  do  projeto  TTD,  consulte 

http://www.teletandembrasil.org/publications.html 

http://www.teletandembrasil.org/publications.html
http://www.teletandembrasil.org/publications.html
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Cavalari (2011; 2016) traz em seu estudo (2011) relatos de participantes que 

consideram o vocabulário um aspecto importante para a fluência oral e um ganho 

oriundo de sua participação no projeto TTD nas interações via chat. A mesma autora, 

em estudo de 2016 sobre a percepção dos participantes brasileiros sobre uma tarefa de 

escrita colaborativa no  TTDii,  revela     que  eles  dizem  que  a  tarefa  executada  

em  sua participação no TTDii os ajudou a aprender vocabulário novo. 

Garcia, Zakir e Santos (2012) conduziram um estudo de natureza qualitativa em 

que apresentaram reflexões sobre eventos de negociação em interações de TTD na 

modalidade não integrada em que destacam como características das interações o 

enfoque na forma e no léxico. Os autores reiteram a percepção de Telles (2006) de que 

o vocabulário, ainda que não seja conscientemente enfatizado, é base para as práticas no 

contexto TTD, permeando a comunicação autêntica e as tarefas desenvolvidas. Outra 

colocação dos pesquisadores embasada em Telles (2006) quando da proposição original 

do projeto TTD é que o vocabulário merece uma atenção maior daquela geralmente 

recebida, uma vez que, no léxico, concentra-se uma parte importante dos significados 

construídos pelos parceiros. 

Telles (2015) realizou um estudo com metodologia mista (quantitativa e 

qualitativa-interpretativista) em que analisou os dados de 134 estudantes universitários 

participantes do TTD para descrever os processos e estratégias dos alunos para estudar 

uma língua e cultura estrangeiras durante o contato intercultural TTD. Quando 

perguntados “o que mais aprenderam durante o processo TTD”, 108 dos 134 alunos 

(80.6%) responderam que vocabulário novo foi o que mais aprenderam.  

Aranha e Cavalari (2015) discorrem sobre a forma pela qual os participantes 

brasileiros de TTDii oferecem feedback para as produções escritas
5
 de seus pares 

americanos e observam em sua análise que a maioria das correções era relativa à forma 

linguística. Um dos aspectos da forma corrigidos pelos alunos era a adequação do 

vocabulário; outras correções eram relativas a ortografia, preposição, a forma verbal, 

acentuação e concordância. 

Fernandes e Telles (2015) conduziram estudo em que procuravam episódios 

incidentais com enfoque na forma a fim de verificar os modos pelos quais tais 

episódios poderiam contribuir para a competência linguístico-comunicativa do aprendiz. 

                                                           
5
 Alguns dos trabalhos nos quais nos embasamos tratam da forma escrita, pois são escassos os trabalhos que 

investigam a produção linguística oral no teletandem. Entendemos que esses trabalhos são relevantes por 

mostrarem a importância da investigação sobre vocabulário no contexto TTD, independentemente do modo 

de produção (escrito ou oral). 
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Os pesquisadores encontraram uma prevalência de enfoque na forma centrado no 

léxico, em momentos de explicitação sobre vocabulário. 

A pesquisa de Franco (2016) analisa os aspectos linguísticos emergentes nas 

interações  em  TTD  com  o  objetivo  de  observar  os  equívocos  e  limitações  dos 

aprendizes ao fazerem esclarecimentos linguísticos. Os episódios relacionados à língua 

foram subdivididos pela autora em episódios que abordam ( i )  tempos verbais, 

episódios que abordam (ii) vocabulário e episódios que abordam (iii) pronúncia.   Tais 

episódios consistem de dúvidas, equívocos, informações referentes às palavras e 

expressões. A autora encontrou em seu estudo 93% de ocorrências de episódios 

relacionados a vocabulário, enquanto que os episódios relacionados à pronúncia tiveram 

5% de ocorrências, e aos tempos verbais 2% de ocorrências. 

Tessarolli (2016), em investigação baseada na aplicação de questionários sobre 

as estratégias de aprendizagem de vocabulário utilizadas pelos participantes no 

teletandem, relata que os alunos tinham no conhecimento de vocabulário o foco 

linguístico de sua participação no TTD, por considerarem esse aspecto fundamental.  

O que os estudos sobre produção oral revelam sobre a aprendizagem de 

vocabulário em TTD corrobora o que pesquisas em outros contextos já apontavam.  

Meara (1980); Laufer (1986); Carter (1987); Carter e McCarthy (1988), afirmam – 

sobre outros contextos de ensino/ aprendizagem de línguas – que na opinião quase 

unânime dos próprios aprendizes, o vocabulário é o aspecto que mais dificulta a 

aprendizagem  da  língua  estrangeira,  principalmente  depois  de  ultrapassados  seus 

estágios iniciais. 

É  neste  cenário  que  vislumbramos  a  lacuna  de  pesquisa  que  este  trabalho 

pretende preencher: o uso de vocabulário na produção oral dos alunos em sua 

participação no TTD carece de compreensão quanto à sua descrição e caracterização, 

uma vez que não há investigações até o momento que o façam. A  produção  oral no 

TTD investigada  pelos pesquisadores que mencionamos acima permitiu que agora 

vislumbrássemos um estudo sobre o tipo de vocabulário produzido nas sessões orais de 

teletandem; ou seja, a qualidade da produção oral no que diz respeito ao uso de 

vocabulário
6
. 

Para buscar compreender como se caracteriza a produção oral dos participantes 

nas sessões de teletandem, procuramos responder às seguintes perguntas de pesquisa:  

 

                                                           
6
 A noção de qualidade da linguagem é discutida na seção de fundamentação teórica, ao explicarmos o 

conceito de vocabulário rico. 
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(i) Como se caracterizam as sessões orais de teletandem em relação ao uso de 

vocabulário rico? 

(ii) Que características do cenário de aprendizagem mostram-se mais 

relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii?  

 

Este trabalho poderá contribuir para uma melhor compreensão da produção oral 

no contexto TTDii e, de forma indireta, para informar professores de LE que buscam 

integrar o TTD às suas aulas. 

Apresentamos a seguir as seções que compõem este trabalho de pesquisa. 

Iniciamos pela fundamentação  teórica  e  em  seguida  fazemos  detalhamento  dos  

procedimentos metodológicos utilizados. Após o capítulo de metodologia, apresentamos 

capítulo contendo nossa análise, e, em seguida, tecemos as considerações finais 

referentes à nossa investigação. Concluímos nosso estudo com a apresentação do 

referencial bibliográfico e anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O contexto teletandem e a modalidade institucional integrada (TTDii) 

 

A prática do tandem precede a era tecnológica, sendo concebida na Alemanha no 

fim dos anos sessenta e se dá por um trabalho em pares, recíproco, autônomo e 

colaborativo, que é realizado em sessões regulares bilíngues por falantes competentes de 

duas línguas diferentes que querem aprender cada um a língua do outro 

(VASSALLO; TELLES, 2009).  

A aprendizagem de línguas em teletandem (TELLES, 2006) se baseia nos 

princípios do tandem, mas o processo é “assistido pelo computador, à distância, via 

comunicação síncrona, por meio da utilização dos recursos de escrita, leitura, e 

videoconferência” (TELLES, 2009: 67-68), 

O  projeto  proposto  por  Telles (2006)  propõe  interações  mediadas  por  

computador usando recursos de videoconferência em que voluntários interajam 

regularmente, dedicando-se de forma igualitária à interação em cada uma das línguas. 

Cada encontro por videoconferência, ou sessão oral de teletandem (RAMPAZZO, 

2017), deve ser dividido em dois momentos, cada um dedicado a uma língua, realizados 

um após o outro (TELLES; VASSALLO, 2009).  

Assim, em um desses momentos, cada participante ocupa o papel de aprendiz e, 

no outro, ocupa o papel de parceiro mais competente de sua língua. O parceiro mais 

competente, expressão traduzida da psicologia sociocultural de Vygotsky (1978) “more 

knowledgeable other”, ou “outro mais conhecedor” de qualquer assunto, refere-se a 

alguém que, engajado em uma interação social qualquer, tenha maior entendimento ou 

habilidade do que o aprendiz, sendo este entendimento sobre qualquer tarefa, processo 

ou conceito.  

De acordo com Vassallo e Telles (2009), a noção de parceiro mais competente se 

aplica ao contexto teletandem, uma vez que um dos participantes é mais competente na 

língua alvo de seu parceiro, podendo atuar como “especialista”, no sentido daquele que é 

mais conhecedor que o outro, ainda que não seja um professor de LE. 

A aprendizagem em TTD obedece a princípios teóricos norteadores que se 

baseiam na aprendizagem de línguas em tandem (BRAMMERTS, 1 9 9 6 ), e que 

são invariáveis em todas as suas modalidades. Os princípios são: autonomia, 

reciprocidade e separação de línguas (TELLES, 2006). Para que se entenda o que 
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significam esses termos dentro da proposta de aprendizagem em TTD, os explicamos a 

seguir, com base em Vassallo  e  Telles  (2006):   

(i)  princípio  da  autonomia  –  significa  que  cada participante é responsável 

pelas decisões e gerenciamento do próprio processo de aprendizagem;  

(ii) princípio da reciprocidade –significa que cada participante deve exercer o 

papel de tutor da língua em que é proficiente, e o papel de aprendiz da língua- alvo, o 

que pressupõe um comprometimento em participar e contribuir para que o parceiro 

também atinja seus objetivos;  

(iii) princípio da separação de línguas – esse princípio prevê que cada língua 

deva ter o seu momento de prática, promovendo uma dedicação  equilibrada  às  duas  

línguas.   

Salomão, Silva  e  Daniel  (2009)  chamam  a atenção para o caráter 

indissociável dos princípios, uma vez que cada princípio é pré-requisito para o 

cumprimento dos outros, e explicam: 

 

A autonomia necessariamente leva (ou até mesmo está subentendida) nos 

princípios da reciprocidade e da separação de línguas. Este, por sua vez, 

também sofre implicação da ação recíproca entre o par, dado que, caso o 

parceiro não perceba que está tendo mais oportunidade de desenvolver-se 

(por estar produzindo em língua estrangeira em maior proporção), não haverá 

oportunidade para tal separação, assim como para a manutenção de uma 

autonomia colaborativa. (p. 91). 

 

Assim, de acordo com a proposta pedagógica do projeto TTD, espera-se que, 

seguindo os princípios do tandem, os participantes do TTD encontrem-se regularmente 

online (usando chat e dispositivos de áudio e vídeo), que negociem seus cronogramas, 

certifiquem-se  de  que  estejam  dedicando  quantidades  iguais  de  tempo  a  ambas  as 

línguas, que estabeleçam seus próprios objetivos e estratégias de aprendizagem, que 

avaliem seu progresso e que ajudem seus parceiros a atingirem seus objetivos 

(CAVALARI; ARANHA, 2016). 

Após o seu início em 2006, o projeto sofreu algumas alterações, sem, contudo, 

alterar os seus princípios norteadores. De acordo com Zakir (2015), a fase inicial do 

projeto Teletandem tinha como foco as parcerias em que os próprios interagentes
7
 

negociavam autonomamente temas, dias e horários das interações.  

Com o passar dos anos, novas parcerias foram firmadas com universidades 

estrangeiras em alguns campi, o que levou os pesquisadores brasileiros a realizarem 

                                                           
7
 A nomenclatura “interagente” (SALOMÃO, 2008; ABRAHÃO, 2009), “par interagente” (BEDRAN, 

2008; CAVALARI, 2009; SALOMÃO, 2011), “pares” (MESQUITA, 2008; GARCIA, 2010 e 2013), ou 

“parceiros” (TELLES; VASSALLO, 2009) tem sido usada pelos pesquisadores em TTD sem implicarem 

mudança no sentido. Fazemos referência aos termos e também não fazemos distinção entre eles. 
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sessões de TTD que envolviam grupos inteiros de alunos trabalhando em 

telecolaboração via TTD. O novo formato envolvia a realização de sessões em horários 

fixos e regulares pré-definidos por professores responsáveis por esses grupos. A prática 

podia ser obrigatória para um dos grupos ou para ambos, a depender de se haveria 

reconhecimento e apoio da instituição onde os grupos estavam lotados.  

De fato, não há uma só forma de organizar as parcerias e de  executar o projeto, 

pois, a depender das características do contexto, as parcerias de teletandem podem ser 

estabelecidas   em   diferentes   modalidades   (ARANHA;   CAVALARI,   2014).  O 

teletandem pode ser realizado dentro de instituições que o reconhecem e o promovem, 

sendo esta a modalidade institucional. Se além de ser reconhecido pela instituição, fizer 

parte  integrante  do  curso  e  for  obrigatório,  trata-se  da  modalidade  institucional- 

integrada (ARANHA; CAVALARI, 2014), que é a modalidade enfocada nesta 

investigação. Trazemos a seguir o quadro 1, que mostra as modalidades de tandem que, 

segundo Aranha e Cavalari (2014), são válidas também, para o contexto teletandem. 

Quadro 1 – Modalidades de tandem de acordo com as características do contexto 

 

Fonte: Baseado em Aranha e Cavalari (2014). 
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Conforme se pode observar no esquema do quadro 1, a prática de tandem 

institucional pode culminar com a forma integrada de tandem. As autoras explicam 

que na UNESP, Campus de São José do Rio Preto, essa prática sofreu adaptações   

devido   às   necessidades   e   às   oportunidades   que   as   parcerias   com 

universidades estrangeiras trouxeram para o contexto TTD. 

As mesmas autoras apontam, em um estudo de 2016, que integrar a prática de 

TTD à aula de LE da instituição pode modificar tanto o currículo de LE à qual o TTD é 

incorporado quanto pode modificar a prática de TTD. Como as interações em TTD são 

parte de aulas regulares de LE, alguns conteúdos específicos das aulas de LE podem ser 

incorporados à prática de TTD.  

Cavalari e Aranha (no prelo) discutem as implicações da integração das 

atividades de TTD à aula de LE e descrevem os principais aspectos do trabalho do 

professor no contexto do teletandem institucional integrado. Segundo as autoras, o 

professor da turma de LE à qual as atividades de TTD são integradas exerce também o 

papel de mediador daquela turma. As autoras explicam o papel do professor-mediador 

possuindo as seguintes atribuições:  

(i) prestar assistência aos alunos durante os as sessões orais, (ii) verificar se a 

tecnologia está funcionando adequadamente durante as sessões, (iii) ler os 

diários dos participantes, (iv) tomar notas e registrar tópicos importantes para 

discussão, (v) levantar questões e (vi) compartilhar experiências. (p. 6). 

 

Quanto à leitura dos diários, o professor fornece feedback aos interagentes 

através de anotações em seus diários online - que podem ser vistas somente por eles, 

respeitando sua privacidade - ou pode ser dado de maneira genérica no grupo quando a 

questão é relevante a um número maior de alunos. O feedback fornecido através de 

anotações pode ser: linguístico, afetivo, cultural, relativo a estratégias de aprendizagem 

ou a questões interpessoais que representem desafio aos alunos, ou quaisquer questões 

que mereçam atenção e necessitem de tratamento pedagógico imediato. Assim, o duplo 

papel desempenhado pelo professor da disciplina de LE à qual o TTD está integrado 

consiste, sobretudo, de executar as atividades de mediação, fornecendo feedback 

semanal aos discentes, enquanto integra de forma significativa as atividades relativas à 

prática de TTD às atividades do curso regular e ao conteúdo da disciplina. As autoras 

acreditam que seja possível executar ambas as funções simultaneamente “porque o 

duplo papel deste profissional é guiado por procedimentos pedagógicos que são 

consistentes com aprendizagem autônoma, intercultural e telecolaborativa” (p. 20). 

A integração da prática de teletandem a uma disciplina de graduação se constitui 

de ações que, executadas pelo professor-mediador, permitirão que os alunos da 
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disciplina de LE, que são os interagentes do TTDii, sejam bem sucedidos em ambas as 

práticas e passem a usar um contexto em benefício do outro. Essas ações têm início 

antes mesmo da primeira sessão oral de teletandem, pois incluem o planejamento da 

disciplina de LE e das atividades que serão feitas no âmbito do projeto teletandem. 

Segundo Aranha e Cavalari (2014), uma vez elaborado o cronograma e verificado que 

há número equivalente de participantes nos dois grupos que atuarão naquela parceria, os 

alunos participam de uma sessão de orientação, que é chamada pelas autoras de 

“encontro-tutorial”. No tutorial são apresentados os princípios teóricos do teletandem e 

explicitadas as atividades que envolvem a prática de teletandem no TTDii. Segundo 

Cavalari e Aranha (no prelo), o tutorial é importante à integração do TTD às aulas de 

LE, no sentido que é através dele que se apresentam os princípios orientadores, os 

procedimentos e as tarefas envolvidas no teletandem. No tutorial também se discutem 

com os alunos suas metas de aprendizagem, enquanto, através de um questionário 

inicial, eles fazem uma autoavaliação de seu nível linguístico por competências e 

estabelecem os objetivos que esperam alcançar através de sua participação no TTD. É 

também no tutorial que os participantes são orientados a respeito de escrita de diários 

reflexivos de aprendizagem (CAVALARI; ARANHA, 2016).
8
 Segundo Cavalari e 

Aranha (2016), o tutorial é uma das ações integradoras do TTD à disciplina de LE, 

sendo que, com esse mesmo objetivo, se propõem também a avaliação de desempenho 

dos participantes, e a atribuição de tarefas de aprendizagem.  

 Como descrito por Cavalari e Aranha (2016), a avaliação se dá pelos 

próprios alunos (autoavaliação), pelos pares, e pelo professor da disciplina. As autoras 

explicam que a  autoavaliação é feita a partir dos seguintes instrumentos: (i) Quadro 

Comum Europeu de Referência para Línguas (ii) questionário inicial orientado para o 

estabelecimento de metas de aprendizagem (iii) escrita de diário reflexivo posterior às 

SOTs (iv) confecção de portfólio virtual (ou e-portfolio)
9
 e (v) resposta a um 

questionário final. A respeito da avaliação pelo professor, as autoras esclarecem que esta 

pode ser feita segundo os critérios de cada professor responsável pela disciplina de LE e 

de acordo com a proposta pedagógica adotada. A avaliação pelos pares se dá através da 

revisão das tarefas escritas 
10

e de feedback sobre a produção oral dos parceiros ao longo 

                                                           
8
 As questões do questionário inicial estão no anexo 1, e as sugestões para a escrita dos diários estão no 

anexo 2. 
9
 O e-portfólio a que as autoras se referem era organizado na plataforma Teleduc. Atualmente esses 

arquivos são organizados no Google Drive
®

 através de pastas nomeadas com os nomes dos alunos e 

compartilhadas com o professor-mediador por meio do e-mail da equipe Teletandem. 
10

 Essa forma de avaliação pelos pares está associada a um tipo de tarefa diferente da utilizada na parceria 

enfocada em nossa investigação. A descrição dessa tarefa está detalhada em Aranha e Cavalari (2015). 
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da sessão. Cavalari e Aranha (2016) ressaltam que não existe o propósito de que o 

participante atribua uma nota a seu parceiro, mas, em vez disso, a avaliação deve ser 

orientada no sentido de atender aos objetivos do parceiro, ajudando-o a alcançá-los.  

A terceira ação integradora que citamos, que é a atribuição de tarefas
11

 aos 

participantes, pode ser executada de diferentes maneiras, a depender dos objetivos 

específicos do professor e do programa da disciplina a que o TTD está integrado. As 

tarefas utilizadas no TTDii podem ser assíncronas (ARANHA; CAVALARI, 2014), ou 

síncronas (CAVALARI, 2016).  

Aranha e Cavalari (2014) descrevem uma tarefa assíncrona que não tem caráter 

obrigatório, e tem como objetivo dar um direcionamento à sessão oral
12

 no caso de os 

interagentes não saberem sobre o que discutir; ou seja, funciona como um warm-up, ou 

um “gatilho” para a conversação em LE. Essa tarefa, conforme descrição das autoras, 

consiste em duas ações principais, que são: (i) o estabelecimento de um tema que se 

relacione ao programa da disciplina de LE, e (ii) a escrita de um texto em LE 

relacionado ao mesmo tema. A produção de textos a cada semana é feita em uma das 

línguas, de forma que os parceiros se revezam nos papeis de parceiro mais competente e 

parceiro menos competente, ora recebendo, ora oferecendo feedback. Referimo-nos a 

essa atividade como assíncrona, pois a escrita não é feita pelos participantes ao mesmo 

tempo (de forma simultânea), uma vez que eles se alternam na execução da tarefa e 

fazem-na individualmente, obtendo feedback posterior de seus parceiros.  

Há, porém, desde 2015, um tipo de tarefa utilizada no TTDii que é objeto de 

investigação de Cavalari (2016) e Ferreira (em andamento), que vem sendo chamada de 

tarefa de escrita colaborativa síncrona (doravante TECS). Essa tarefa é chamada de 

síncrona, pois consiste na produção conjunta (entre os parceiros) de um texto durante a 

sessão oral, por meio da utilização do Google Drive
®

 e Google Docs
®

. A TECS é feita 

em ambas as línguas dos interagentes em dias alternados, conforme calendário 

estabelecido pelas professoras responsáveis pelos grupos. Na investigação de Cavalari 

(2016), que utiliza os mesmos dados que nós, o cronograma de atividades previa a 

                                                           
11

 De acordo com Aranha e Leone (no prelo), o termo “tarefa” pode ser atribuído às diversas ações tomadas 

no âmbito do TTDii, tais como sessões orais, textos escritos na LE e revisão em língua materna, tutorial, 

sessões de mediação, diários de aprendizagem e questionários, etc. Em muitos momentos deste trabalho, 

porém, nos referimos a “tarefa” para citarmos especificamente as tarefas de escrita integradas à prática de 

TTD, mais especificamente a tarefa de escrita colaborativa síncrona. Adotamos esse uso do termo com base 

em Cavalari e Aranha (2016) que, para se referirem à mesma atividade usam a palavra “task”, que 

traduzimos como “tarefa”. Não nos aprofundaremos na terminologia relativa ao termo “tarefa” por não ser o 

foco específico desta investigação. 
12

 Aranha e Cavalari (2014) usam o termo “interação” para se referirem ao que aqui chamamos de sessão 

oral. O termo sessão oral de teletandem (SOT) começou a ser utilizado a partir do trabalho de Rampazzo 

(2017). 
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utilização de duas sessões orais para a execução da TECS em português, e duas sessões 

orais para a execução da TECS em inglês. Ferreira (em andamento) investiga as sessões 

orais de TTDii em que os participantes executam as TECS, e esse trabalho trará 

caracterização do contexto de realização desse tipo de tarefa de maneira mais 

aprofundada.  

De maneira geral, a integração da prática de TTD a uma disciplina de graduação 

implica na execução das ações que aqui descrevemos, utilizando-se de procedimentos 

que visam tornar as práticas de teletandem e de aula regular complementares uma à 

outra. Esses procedimentos estão descritos a seguir e são adaptados de Aranha e 

Cavalari (2014). 

(i) os alunos fazem as sessões de TTDii durante o horário regular da aula de LE 

no laboratório de TTD ou em ambientes apropriados para as sessões e contam com o 

apoio de monitores, que ajudam a solucionar problemas relativos ao uso de tecnologia;  

ii) os professores organizam um calendário de sessões orais (em geral oito) que 

preveem a execução de tarefas de aprendizagem em algumas das SOTs. Algumas das 

sessões têm tema livre; 

(iii) as atividades de TTD são utilizadas como instrumento de avaliação pelo 

professor de LE e têm relação com o programa da disciplina;  

(iv) os alunos desenvolvem uma tarefa de escrita em língua estrangeira que se 

relaciona ao programa da disciplina à qual o TTD está integrado, e pode ser síncrona 

(CAVALARI, 2016) ou assíncrona; 

(v) os alunos participam de um tutorial oferecido pelo professor-mediador antes 

de iniciarem as SOTs, tanto do lado brasileiro quanto do lado estrangeiro;  

(vi) o pareamento é feito aleatoriamente, podendo ocorrer no dia da primeira 

SOT, de acordo com o computador no qual o aluno se senta na primeira sessão (que 

deverá ser mantido até o fim daquela parceria), ou pode ser feito anteriormente à 

primeira sessão oral pelo professor-mediador. A formação de pares anterior à primeira 

SOT possibilita que haja troca de mensagens entre os participantes, que podem se 

apresentar por e-mail, e efetivamente o fazem em algumas das parcerias. 

Ainda de acordo com Aranha, Luvizari-Murad e Moreno (2015), a diferença da 

modalidade integrada em relação à não-integrada é que: (i) os interagentes não 

negociam todos os aspectos referentes à organização da parceria, (ii) os discentes devem 

reportar-se ao professor da disciplina (de língua portuguesa, no lado americano e de 

língua inglesa, no lado brasileiro), e (iii) a assiduidade nos encontros é obrigatória, bem 



28 
 

como a produção e correção de textos escritos vinculados aos temas estudados nas 

disciplinas presenciais. 

 

1.2 Cenários de aprendizagem e o contexto teletandem 

 

Alguns trabalhos em TTDii (ARANHA; LEONE, 2016, RAMPAZZO, 2017, 

CAVALARI; ARANHA, no prelo, ARANHA; LEONE, no prelo, LOPES, em 

andamento) têm utilizado o conceito teórico que ampara nossa análise, que é o conceito 

de cenário de aprendizagem de Foucher (2010). A noção de cenário de aprendizagem 

(doravante CA) é utilizada para dar conta daquilo que de fato ocorre em determinado 

contexto de ensino. O mesmo conceito foi usado por Aranha e Leone (2016) para a 

construção de um banco de dados de sessões orais de teletandem (DoTI - Databank of 

Oral Teletandem Interactions), através de um projeto de execução conjunta entre a 

UNESP e a Universidade de Salento, na Itália com o objetivo de “fazer pesquisas 

colaborativas e compartilhadas entre os membros participantes do Teletandem; e 

expandir e fortalecer a rede de professores (mediadores) e estudiosos” (ARANHA; 

LEONE, no prelo, p. 4). Na construção do DOTI, os pesquisadores envolvidos utilizam 

o conceito de cenários de aprendizagem (FOUCHER, 2010) para descrever as 

características de coleta e armazenamento de dados que alimentarão o banco de dados 

de sessões orais de teletandem
13

. A noção de CA também é usada por Rampazzo (2017) 

para investigar a estrutura retórica da sessão oral de teletandem inicial, e está sendo 

utilizado por Lopes (em andamento), para a organização dos dados gerados a partir das 

tarefas do TTD em um sistema de gêneros. Aranha e Lopes (em andamento) utilizam o 

mesmo conceito para descrição do banco de dados multimodais do teletandem, 

recentemente nomeado MulTeC (Multimodal Teletandem Corpus)
14

. 

Para Foucher (2010) a noção de CA é particularmente rica no que tange aos 

TICE  (Tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  para  o  ensino),  onde  se 

distinguem, geralmente, três tipos de cenários: 1. cenário de navegação, 2. cenário 

                                                           
13

 A descrição do DOTI é feita não só com base nos cenários de aprendizagem, mas também no espaço de 

interação (Interaction Space), conceito proposto por Chanier et al. (2014). 
14

 A construção e organização do banco de dados MulTeC está vinculada ao projeto “Teletandem 

institucional integrado: a construção de um banco de dados multimodal para pesquisas em Linguística 

Aplicada” (FAPESP/ Processo 16/18705-9), e está em execução desde 31/12/2016. O MulTeC contém, 

além das sessões orais, os diários, chats, produções escritas dos participantes, os questionários iniciais e 

finais, o tutorial utilizado em cada turma, e as planilhas de controle dos grupos. 
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pedagógico e 3. cenário da comunicação. A autora explica que, enquanto os cenários de 

aprendizagem correspondem àquilo que foi constatado na situação real de ensino, o 

cenário de navegação, o cenário pedagógico e o cenário de comunicação se relacionam 

àquilo que está previsto e programado pedagogicamente. 

De acordo com Foucher (2010), o cenário de navegação  prevê os possíveis 

percursos do aprendiz no dispositivo ou ambiente, e esse cenário pode ser mais ou 

menos linear ou limitado conforme as opções didáticas tomadas. Rampazzo (2017) cita 

Foucher (2010) para explicar que o cenário pedagógico revela aquilo que está previsto e 

programado didaticamente, englobando os objetivos de formação, as competências 

prévias e visadas, os recursos e ferramentas para cumprimento das tarefas, o modo 

como as tarefas se relacionam, os possíveis parceiros e o tipo de interação que podem 

ter. Nissen (2006) e Foucher (2010) explicam que o cenário de comunicação é a junção 

das possibilidades de interação que o aprendiz tem à sua disposição e que lhes são 

claramente indicadas no quadro de sua formação (parcialmente) on-line. O cenário de 

comunicação está   estritamente   associado   ou   incluído   no   cenário   pedagógico 

(FOUCHER, 2010). 

Abaixo, a figura dinâmica (figura 1) proposta por Foucher (2010) representa os 

diferentes cenários e as relações que têm entre si e com as diferentes tarefas, bem como 

sua localização estrutural em relação ao dispositivo (ou ambiente). 

 

Figura 1 – Níveis de intervenção didática 

 

Fonte: Foucher (2010), tradução de Deise Marinoto. 
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Em relação à mesma figura dinâmica, Rampazzo (2017) explica que as 

informações após as setas correspondem ao cenário de aprendizagem, uma vez que 

revelam as reais ações tomadas. Chamamos a atenção para o fato de que, como 

demonstrado na figura, o cenário de aprendizagem é o que de fato ocorre a partir do que 

estava previsto no cenário pedagógico.  

Segundo Aranha e Leone (2016), o conceito de cenários de aprendizagem (CA) é 

relevante porque descreve diferentes sequências de tarefas, podendo ser útil ao contexto 

TTD, que está organizado em várias tarefas nas quais um instrutor da língua e um grupo 

de alunos estão envolvidos.  

Aranha e Leone (no prelo) explicam que os cenários de aprendizagem baseados 

no Teletandem (também chamados de TTLS ou  Teletandem   Based   Learning   

Scenario)   têm,   mais especificamente, quatro objetivos, que são: 1. Preparar os alunos 

para participar ativamente em interações orais mediadas por computador com falantes 

proficientes, tendo consciência das estratégias linguísticas e culturais que tal prática 

envolve; 2. Reforçar a capacidade de refletir sobre o próprio processo de aprendizagem 

e de autoavaliar as habilidades pessoais de expressão; 3. Promover o uso de tecnologias 

digitais para tornar as habilidades de estudo mais eficientes e flexíveis e 4. Proporcionar 

clareza aos indivíduos para o diálogo intercultural. 

Para atingir esses objetivos, são previstas duas situações de aprendizagem 

diferentes, que serão chamadas também de macrotarefas: são elas as sessões orais de 

teletandem e as sessões de mediação (ARANHA; LEONE, no prelo). Essas duas macro- 

tarefas preveem microtarefas que, se caracterizadas, podem ser usadas para diferenciar 

os   diversos   cenários   previstos   nas   universidades   que   implementam   o   Projeto 

Teletandem,  segundo  as  mesmas  autoras.  A  figura  2  a seguir  ilustra  a  divisão  dos 

cenários de aprendizagem em macrotarefas e microtarefas. 
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Figura 2 – Organização do cenário de aprendizagem baseado no Teletandem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Aranha e Leone ( no prelo, tradução nossa). 
 
 

Segundo Rampazzo (2017), o cenário de aprendizagem  

compreende um quadro complexo e coerente de macrotarefas (sessões de 

teletandem e de mediação), de micro- tarefas (sessões orais, textos escritos na 

língua alvo e revisão daqueles escritos em sua própria língua, tutorial, sessões 

de mediação, diários de aprendizagem e questionários), de eventos e de ações 

pedagógicas e colaborativas, as quais visam reforçar as competências 

multilíngues e multiculturais dos estudantes. (p. 56). 

 

A descrição das microtarefas varia de acordo com a forma que cada 

universidade implementa a prática de teletandem, ou as especificidades de cada 

parceria, conforme relatado na seção anterior. Segundo explicitação de Rampazzo 

(2017) fazem parte da descrição do cenário de aprendizagem a tipologia da interação – 

se a modalidade é integrada ou não integrada, o período  de  tempo  de  duração  das  

atividades  e  as  macrotarefas.  A  mesma  autora informa que as sessões orais de 

teletandem, por sua vez, envolvem o número de sessões por cenário, a tipologia (se é 
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monolinguismo alternado ou intercompreensão
15

), os cursos universitários frequentados 

pelos participantes, o sexo dos participantes, seu nível de competência na L2
16

 e o tipo 

de discurso utilizado – se é conversa livre, discussão de um tema ou realização de uma 

tarefa.  

De acordo com Aranha e Leone (no prelo), quanto à macrotarefa relativa às 

sessões de mediação, observa-se a descrição de sua finalidade, do número de sessões de 

mediação, dos materiais, do papel do mediador, das línguas utilizadas para comunicação 

(L1 ou L2 dos participantes) e das sequências de microtarefas (por exemplo, texto do 

diário reflexivo, autoavaliação de competências) e uso de tecnologias. De acordo com 

Rampazzo (2017), a descrição dos cenários de aprendizagem de teletandem deve 

envolver as respostas das perguntas dispostas no quadro 2: 

Quadro 2 – A caracterização dos cenários de aprendizagem de teletandem 

 

Fonte: Rampazzo (2017). 

                                                           
15

 De acordo com Rampazzo (2017), a tipologia de monolinguismo alternado prevê a separação da sessão 

oral em duas metades, uma para cada língua. A intercompreensão envolve os dois participantes falando em 

sua língua nativa ou de proficiência para que o outro teste sua habilidade de compreensão. 
16

 Embora tenhamos adotado a abreviação LE para nos referirmos à língua estrangeira, quando fazemos 

referência ao cenário de aprendizagem fazemos uso de “L2” para manter o termo utilizado por Aranha e 

Leone (2016; no prelo). Não fazemos distinção entre as duas formas. 

 

Tipologia da Interação Período de tempo Macrotarefas 

O cenário se caracteriza 

como pertencente à 

modalidade de teletandem 

institucional integrado, não-

integrado  ou semi-

integrado? 

Quanto tempo durou, em 

semanas, as interações 

entre os parceiros? 

Sessão de mediação 
Para que serve? Quantas sessões de mediação  
ocorreram?  Quais os materiais utilizados? 
Qual o papel do mediador? Quais são as 
línguas utilizadas durante a mediação? Qual a 
sequência de microtarefas que a mediação 
envolve – ex.: os estudantes devem escrever 
diários reflexivos? Quais são as tecnologias 
utilizadas na mediação? 

Sessão oral de teletandem 
Quantas sessões orais de teletandem 
ocorreram?  Qual a tipologia da sessão – ex.: 
os alunos devem conversar em duas línguas 
dividindo o tempo igualmente para a prática 
de cada língua ou cada aluno fala em sua 
própria língua para que o outro pratique a 
habilidade de compreensão? Quais os cursos 
universitários em que os participantes estão 
matriculados? Qual o sexo dos estudantes? 
Qual é seu  nível  de  competência  na L2? 
Qual o tipo de discurso utilizado – ex.: os  
participantes são  livres  para  conversarem 
sobre o que quiserem, devem discutir um tema 
específico ou devem realizar uma tarefa, 
como a escrita colaborativa? 
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Quanto à caracterização do CA, a descrição dos cenários de aprendizagem de 

teletandem deve envolver as respostas das perguntas contidas no quadro 2 segundo 

segundo Aranha e Leone  (no prelo) e Rampazzo (2017). Essas autoras não afirmam 

que a caracterização do cenário pedagógico (CP) se dê pelas mesmas perguntas. 

Entretanto, nossa interpretação é que o cenário pedagógico deve ser descrito da 

mesma maneira, para que haja coerência entre o proposto e o efetivamente executado. 

Como o cenário de aprendizagem corresponde ao que de fato ocorreu e o cenário 

pedagógico equivale àquilo que se esperava que ocorresse pedagogicamente 

(FOUCHER, 2010), não nos parece coerente que a caracterização seja feita de 

maneira diferente. Embora façamos a caracterização do CP (e não do CA), que 

descrevemos na sessão de metodologia, ao longo de todo este trabalho nos referimos 

aos conceitos teóricos da mesma maneira que as autoras, de forma que citamos 

sempre o CA (e não o CP) para fazermos alusão às características identificadas, tais 

como a tipologia da interação, o período de tempo e as macro-tarefas.  

Acreditamos que a teoria dos cenários de aprendizagem seja útil para explicitar os 

fatores contextuais que podem estar relacionados ao tipo de vocabulário produzido nas 

sessões orais de TTDii por ser considerada, segundo Aranha e Leone (no prelo) “um 

quadro epistêmico útil para caracterizar diferentes sequências e eventos que compõem a 

interação”. As mesmas autoras, ao descreverem os cenários de aprendizagem baseados 

no teletandem, explicam que  

do ponto de vista do processo, os dados gerados dependem das características 

dos elementos constitutivos dos cenários pedagógicos e das microtarefas, das 

propriedades do espaço de interação em que as várias formas de comunicação 

mediadas por tecnologias se realizam nas duas macrotarefas (p.8, tradução 

nossa). 

 

Desta maneira, consideramos que os elementos constitutivos dos cenários 

pedagógico e de aprendizagem em cada sessão possam guardar características que tornem 

cada cenário mais ou menos apropriado à produção de vocabulário rico. Entendemos que a 

análise dos dados gerados (a que as autoras se referem) com o objetivo de caracterizar o 

vocabulário produzido deva revelar informações que indiquem quais elementos do 

contexto podem incidir mais ou menos sobre a qualidade da linguagem produzida. Na 

próxima subseção explicitaremos os conceitos que adotamos para investigarmos a 

produção vocabular, o tipo de linguagem produzida, e de que maneira propomos proceder 



34 
 

à análise da qualidade da linguagem produzida, mais especificamente da produção de 

vocabulário rico. 

 

1.3 Vocabulário, riqueza lexical e lista de palavras 

 

Se por algum tempo os estudos sobre vocabulário não receberam grande 

importância devido a uma visão predominanetemente estruturalista da língua 

(GLEASON, 1960 apud CARTER, 1987), é a partir da década de 70 que o papel do 

vocabulário nos estudos sobre a linguagem ganha maior adesão por parte dos 

pesquisadores, como por exemplo Wilkins (1972, p. 39 apud SCARAMUCCI, 1995, 

p. 53) que afirma que, ... “sem gramática muito pouco se pode comunicar, [mas] sem 

vocabulário nada se pode comunicar". Carter (1987) atribui o pensamento da supremacia 

da gramática à percepção implícita de que descrição estrutural e generalizações 

significativas são possíveis na sintaxe, onde as relações são finitas, mas menos 

prováveis no léxico
17

, onde as relações são teoricamente infinitas. Entretanto, uma 

visão mais moderna de aprendizagem de línguas está relacionada justamente à 

valorização do aspecto lexical. Um dos pesquisadores mais influentes nos estudos 

sobre o léxico é Lewis (1993, 1997, 2000), que propõe que o léxico possui papel central 

na metodologia e no conteúdo, dando início a uma abordagem que desafia uma visão 

estruturalista da língua e é conhecida como a Abordagem Lexical (Lexical Approach). 

Atualmente o conhecimento de vocabulário é considerado por pesquisadores de 

primeiras e segundas línguas como altamente significativo para a competência 

linguística (LAUFER; NATION, 1999), e Laufer (1986) entende que seja senso comum 

o pensamento de que sem vocabulário adequado não é possível se atingir uma 

performance adequada em uma língua.   

Antes de discorrermos sobre o papel do léxico para a competência linguística, é 

importante conceituar o que caracteriza a competência linguística de um indivíduo. Essa 

conceituação precisa levar em conta que existem pelo menos duas maneiras de se tratar a 

questão da competência linguística que são muito diferentes entre si: a competência de 

Chomsky (1971), que significa o conhecimento que se tem da língua, ou ainda, o 

"conhecimento de um sistema de regras, de parâmetros ou princípios, de configurações 

                                                           
17

 Neste trabalho, com base em Baffi-Bonvino (2010), Singleton  (2000),  Hatch e Brown (1995), e Prieto 

(1980) consideramos que o léxico é constituído de vocabulário; ou seja, “vocabulário” é uma parte do 

“léxico”. Esse conceito será discutido a seguir nesta mesma seção. 
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na mente para o qual a linguagem serve apenas de evidência" (WIDDOWSON, 

1989:129 apud SCARAMUCCI, 1995); e a competência de Hymes (1972, apud 

SCARAMUCCI, 1995), que se refere à capacidade de uso da língua. O conceito de 

Hymes (1972) introduz a noção de competência comunicativa, introduzindo 

conhecimento de aspectos da linguagem que extrapolam o conteúdo estrutural da língua, 

e também prevê a capacidade de uso do conhecimento. Baffi-Bonvino (2010) explica 

que a competência lexical é a “habilidade de reconhecer e usar palavras em uma língua 

do modo como os falantes dessa língua as usam”, o que implica não somente em um 

conhecimento do léxico, mas também no uso adequado para que se considere que um 

indivíduo é lexicalmente competente. 

Quando nos referimos a léxico, conceituamos o termo de acordo com Baffi-

Bonvino (2010), Prieto (1980), Hatch e Brown (1995), e Singleton  (2000),  para os 

quais utiliza-se “léxico” para designar o conjunto das palavras de uma determinada 

língua, ou ainda, “a  compilação  de  palavras  e  seus significados dispostos em um 

livro, dicionário, ou as palavras que estão armazenadas na memória  de  um  indivíduo,  

a  totalidade  das  palavras  de  uma  língua” (BAFFI-BONVINO, 2010, p. 67). O termo 

vocabulário, por sua vez, está relacionado às palavras que se sabe pela experiência e 

pelo uso cotidiano em uma determinada cultura.  Assim, o vocabulário é uma parte do 

léxico e, como a diferenciação entre os termos vocabulário e léxico existe 

principalmente na área de Lexicologia, mas as pesquisas sobre o tema na área de ensino 

e aprendizagem de línguas consideram os termos como sinônimos ” (BAFFI-

BONVINO, 2010),  não faremos diferenciação terminológica entre os termos. Outro 

termo a ser considerado juntamente com a discussão sobre a terminologia para léxico e 

vocabulário é a noção de palavra. Com base em Baffi-Bonvino (2010), consideraremos 

“palavra” em seu sentido mais amplo, como a unidade mínima com som e 

significado que pode constituir enunciado.  

Para explicar o que está envolvido ao se dizer que se sabe ou não uma palavra, 

Nation (2001) afirma que o conhecimento de uma palavra se compõe de dois aspectos: 

um aspecto receptivo e um aspecto produtivo. O domínio receptivo se mostra através da 

compreensão oral ou escrita (pela leitura), enquanto que o domínio ativo se mostra 

através da produção oral ou escrita, seja ela escrita ou oral. Laufer (1997), com base 

em Faerch, Haastrup e Phillipson (1984:I00) propõe que, em vez de fazer a oposição 

simplista entre vocabulário “ativo” e “receptivo”, deveríamos pensar no conhecimento 



36 
 

de vocabulário como um continuum entre a habilidade de compreender uma palavra e a 

habilidade de acessar a palavra automaticamente para propósitos produtivos. 

Ao considerarmos a produção de linguagem, seja ela de modo escrito ou oral, é 

comum em contextos onde a língua que se produz é uma língua estrangeira, nos 

preocuparmos com a natureza da linguagem produzida, com a acuidade vocabular e uso 

adequado das palavras. Laufer e Nation (1995) argumentam que uma composição bem 

escrita faz, entre outras coisas, uso eficiente de vocabulário, e um “vocabulário rico”, 

adequado, provavelmente exercerá um efeito positivo no leitor. Segundo os autores, é 

possível dizer quão variado ou extenso é o vocabulário de um escritor medindo-se a 

“riqueza lexical” 
18

do texto produzido.  

Malvern e Richards (2012) definem riqueza lexical como a qualidade do 

vocabulário em uma amostra de linguagem, e é esse o conceito de que nos valemos para 

este estudo. As medidas da riqueza lexical em um texto, porém, podem ser obtidas de 

diferentes formas, segundo a perspectiva de cada autor. Além de existirem diversas 

medidas para análise de aspectos da qualidade vocabular em textos, há também 

diferentes perspectivas de análise, como para Scaramucci (1997), que considera a 

maioria dos modelos existentes reducionistas, por não considerarem um aspecto que ela 

considera crucial e o chama de profundidade (Depth). A profundidade estaria 

relacionada ao conhecimento relativo a: frequência e colocabilidade das palavras; 

características de registro, formas subjacentes; derivações e flexões; propriedades 

gramaticais e estruturais; rede de associações com outras palavras da língua ou suas 

relações paradigmáticas; valor semântico ou significado denotativo; diferentes 

significados conotativos. Há outras medidas com menor complexidade metodológica 

para sua aplicação, e por isso muito populares, das quais citamos Sardinha (2004), que 

define a riqueza lexical como uma medida estatística calculada pela razão entre o 

número de palavras inéditas (types) e o número total de palavras (tokens): types / tokens 

= medida da riqueza lexical. Esse método de determinação de riqueza lexical é, mais 

especificamente chamado por Johnson (1944) de Type-Token Ratio (TTR) e, segundo o 

autor, teria o objetivo de medir a diversidade lexical, que mostra quão variado é o 

vocabulário em um texto.  Para Read (2000), a diversidade é apenas um dos aspectos da 

riqueza lexical, que se caracteriza pelas medidas de sofisticação, densidade e diversidade 

                                                           
18

 Laufer e Nation (1995) usam a expressão “vocabulário rico” para se referirem ao vocabulário que 

contém “riqueza lexical”; ou seja, usam os termos como intercambiáveis. Nós fazemos uso das mesmas 

expressões e não fazemos distinção entre elas. 

 



37 
 

lexical.  A respeito da sofisticação, Laufer e Nation (1995) explicam que ela se 

caracteriza pelo número de itens de baixa frequência (pouco utilizados por serem mais 

específicos) presentes no repertório do falante e se mede pela proporção de itens 

considerados avançados em um texto, que é obtida através da fórmula: Número de 

tokens avançados x 100/total de tokens lexicais. Segundo Laufer e Nation (1995), a 

definição do que é considerado avançado ou não varia de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo pesquisador, e varia de um nível para outro; ou seja, em um texto de 

ensino médio, por exemplo, se considerariam certas palavras como avançadas, mas as 

mesmas palavras não seriam igualmente consideradas em texto de nível superior. A 

densidade vocabular, por sua vez, se caracteriza pela proporção de itens lexicais em uma 

produção oral ou escrita do falante (palavras lexicais são, grosso modo, substantivos, 

verbos, adjetivos, e advérbios derivados de adjetivos; diferentes de palavras gramaticais, 

que são pronomes, artigos e conectivos).  Assim, a medida da densidade lexical do 

falante é mensurada equacionando-se a relação entre o total de itens lexicais e o número 

total de palavras no texto produzido pelo indivíduo (READ, 2002).  

Laufer e Nation (1995) argumentam que essas medidas não são confiáveis por 

diferentes motivos. O método de determinação da diversidade lexical se mostra instável 

em textos curtos e é afetado pela extensão dos textos; a densidade não mediria 

necessariamente o léxico, uma vez que palavras gramaticais (e não lexicais, ou de 

conteúdo) afetam a medida, sendo que essas são características estruturais, e não 

lexicais. A medida da sofisticação é considerada problemática pelos autores, uma vez 

que, além de variar de acordo com o nível dos alunos (se é educação básica, média ou 

superior), varia de acordo com o pesquisador (que escolhe as palavras que considera 

avançadas a cada estudo), podendo incorrer em enormes variações a depender das 

diferenças curriculares em diferentes países, por exemplo.  

Laufer e Nation (1995), utilizando-se de recursos da linguística computacional e 

da linguística de corpus, propõem um método que consideram confiável e prático para se 

medir a riqueza lexical: o lexical frequency profile (LFP), que neste trabalho 

chamaremos de LFP, ou perfil de frequência lexical, ou ainda perfil lexical
19

.  

O perfil de frequência lexical é um conjunto de dados fornecidos por programa 

de computador com base na frequência relativa de palavras da língua. Os dados quanto 

à frequência das palavras no uso da língua foram gerados a partir de estudos com corpus 
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 A tradução da expressão para a língua portuguesa é nossa, uma vez que não encontramos tradução por 

outros autores, e acreditamos que tal tradução reflita de maneira direta os objetivos do método.  
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de falantes nativos da língua inglesa de diferentes níveis de proficiência. Por fornecer 

informação quanto a diferentes aspectos da qualidade do vocabulário produzido pelo 

falante, podemos dizer que se traça um „perfil‟ lexical de textos em língua inglesa. De 

acordo com Laufer e Nation (1995), o método se propõe a analisar o uso de vocabulário 

em um texto de maneira mais objetiva. O LFP traça um perfil lexical da produção do 

aprendiz com base na frequência relativa de palavras da língua e calcula o percentual 

de famílias de palavras que pertence a uma de três faixas de frequência, que são listas 

com palavras categorizadas de acordo com sua frequência no uso por falantes nativos da 

língua. As três listas, contendo cada uma mil palavras da língua inglesa, são 

distribuídas da seguinte maneira: a lista 1 contém os mil vocábulos mais comuns da 

língua inglesa, e por isso está associada a um repertório básico; a lista 2 contém os 

próximos itens mais comuns da língua inglesa, de maneira que é associada a 

repertório intermediário; e a lista 3 tem itens menos comuns, sobretudo vocabulário 

utilizado em textos acadêmicos, sendo considerada a lista com conteúdo avançado, ou 

mais rico. O LFP conta ainda com uma lista em que são colocados todos os itens que 

não constam nas outras três listas, sendo que esses podem ser itens mais raros do que 

os que constam da lista 3, ou nomes próprios e estrangeirismos, por exemplo. O LFP 

fornece, portanto, informações quanto à produção de VR, pois contém esse dado 

categorizado nas palavras da lista 3, mas também fornece informação sobre a 

produção de vocabulário nos níveis básico (lista 1) e intermediário (lista 2) 

(LAUFER; NATION, 1995). Laufer (1995) reconhece como uma limitação do LFP 

que ele seja sensível à extensão dos textos que, se muito curtos, podem gerar dados 

inconsistentes, embora alegue que ele se torna estável em textos que contenham entre 

200 e 400 palavras.  

O LFP é informado através de análise do programa computacional RANGE
20

, 

que se utiliza de listas de palavras para traçar o perfil lexical de um determinado texto. 

Cada lista que pode ser utilizada corresponde, então, a uma versão diferente do 

programa. As diferentes versões do programa a partir das listas estão disponíveis no 

endereço http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation.  São  três  as  

possibilidades  de listas de palavras oferecidas pelo programa: a GSL/AWL (General 

service list e Academic   Word   List   combinadamente);   o   BNC   (British   National   
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 O detalhamento relativo à utilização do programa RANGE está descrito no capítulo de metodologia 

desta dissertação 
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corpus);   e BNC/COCA (British National corpus  e Corpus  of contemporary 

American English combinadamente). 

A GSL/AWL (General service list e Academic Word List combinadamente) são 

listas elaboradas a partir de corpora escritos e podem ser utilizadas para distinguir entre 

as 2000 palavras mais comuns da língua inglesa – classificação esta feita segundo o 

GSL, e outras 1000 palavras que não estão dentre as 2000 palavras, mas compõem um 

repertório acadêmico para textos escritos. O British National Corpus (BNC) é uma 

coleção de 100 milhões de palavras de amostras de língua escrita e falada de uma ampla 

variedade de fontes, projetado para representar uma ampla variedade do Inglês Britânico 

da parte posterior do século 20, tanto o modo de produção falado como o escrito. A 

última edição é o XML Edição BNC, lançado em 2007 (em tradução livre). Segundo 

informações da página do corpus BNC, disponível em 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/, das  aproximadamente  100  milhões  de  palavras 

que compõem o corpus, 90% é composto de textos escritos de diferentes gêneros e 10% 

são transcrições orais do inglês coletadas em diferentes contextos. O Corpus of 

Contemporary American English (COCA) é um corpus de 450 milhões de palavras de 

inglês americano desenvolvido por Mark Davies da Universidade Brigham Young e 

disponível em http://corpus.byu.edu/coca/. O COCA caracteriza-se como um corpus 

contemporâneo, uma vez que a coletânea de textos nele inserida reflete o tempo presente 

(VIANA; TAGNIN, 2011). O COCA contém textos produzidos entre 1990 e 2009 e 

declara ter inserção de 20 milhões de entradas por ano, caracterizando-se como uma 

referência para observação de mudanças na língua inglesa de variedade americana. 

Quanto à forma de produção, do total de palavras, 450 milhões (20%) são 

transcrições orais do inglês coletadas em diferentes contextos, sendo os outros 80% 

(ou 360 milhões de palavras) compostos de textos escritos de diferentes gêneros. 

Esse número de entradas orais (450 milhões) é um número bastante representativo, 

sendo 4,5 vezes maior que a totalidade de entradas escritas e faladas do BNC. 

Os conceitos  aqui  detalhados  são  importantes,  pois,  a  escolha  da  lista  de 

palavras pode interferir nos resultados das análises. Se o corpus não for apropriado ao 

contexto que investigamos, pode apresentar resultados de qualidade inferior ao seu 

potencial de produção. Quanto à escolha dos conceitos relacionados à produção de 

vocabulário rico, Laufer (2005) explica que o método não foi pensado como 

ferramenta de avaliação de conhecimento de vocabulário, e sim avaliação de uso 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/
http://corpus.byu.edu/coca/


40 
 

vocabular; ou seja, ela é uma medida de uso lexical, e por isso adequada aos nossos 

objetivos neste estudo. 

A maior parte dos métodos para se analisar a qualidade lexical foi projetado 

para análise de textos escritos.  Porém,  concordamos  com  Baffi-Bonvino (2010), que 

com base em Read e Nation (2006), propõe que tais procedimentos têm grande valor 

para a análise de características de produção oral de vocabulário. Assim, nos 

embasamos no trabalho da autora para utilizar as mesmas ferramentas de análise que 

fornecem dados quanto à qualidade lexical. 

Neste capítulo apresentamos o projeto Teletandem, os princípios que norteiam 

sua execução, a modalidade institucional integrada e os cenários de aprendizagem hoje 

utilizados para a caracterização das diferentes sequências e eventos que compõem a 

interação.  Apresentamos também os conceitos relativos  ao uso de  vocabulário,  o 

conceito de riqueza lexical, que norteia nossa análise, e apresentamos as listas de 

palavras utilizadas, embasando teoricamente nossa escolha das ferramentas de análise. 
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2 METODOLOGIA 

 

Iniciamos esta seção com uma discussão sobre a natureza da pesquisa, em 

seguida apresentamos a descrição do contexto de pesquisa, os instrumentos de coleta de 

dados, e po r  f im ,  de sc r ev em os  o s  procedimentos de análise. 

 

2.1 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caráter qualitativo, e conta com 

a utilização de uma combinação de procedimentos de análise quantitativos e 

qualitativos, caracterizando esta investigação como uma pesquisa de métodos mistos 

(“Mixed Methods Research”), de acordo com Dörnyei (2007). A pesquisa de métodos 

mistos abarca diferentes paradigmas usados combinadamente para coleta ou análise de 

dados.  

Segundo Phakiti (2015), “a pesquisa quantitativa geralmente envolve números, 

quantificação e estatística para abordar um problema de pesquisa ou um objetivo e 

geralmente requer uma amostra de tamanho grande”. Além disso, o método quantitativo 

tem algumas características, segundo Dörnyei  (2007), que aqui listamos: (i) utiliza 

números; (ii) categorizam-se os dados anteriormente ao estudo; (iii) lida com variáveis 

em vez de casos; (iv) lida com estatística e a linguagem estatística; (v) conta com 

procedimentos padrões para avaliar a realidade objetiva; (vi) busca por generalizações e 

leis universais. 

O método quantitativo, segundo Dörnyei (2007), é considerado pelos que dele se 

utilizam como sendo sistemático, rigoroso, focado, fortemente controlado, envolve 

medição precisa, e produz dados confiáveis e replicáveis que são generalizáveis a outros 

contextos. Outra vantagem do método, segundo o mesmo autor, é a rapidez com que é 

possível executar o processo de pesquisa, tornando-o também menos oneroso, já que 

frequentemente lança mão de software computacional estatístico para suas análises.  

Segundo Holliday (2015), uma vantagem do método quantitativo, segundo os 

pesquisadores que o utilizam, é o fato de que os resultados da pesquisa são menos 

subjetivos, enquanto que a subjetividade é característica marcante do método qualitativo, 

por ser inevitável nessa abordagem; embora se deva reconhecer, segundo o autor, que 

mesmo os resultados de pesquisa do método quantitativo são de alguma maneira 

influenciados pelas crenças do investigador. Outra diferença entre os métodos é que, 
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segundo Miller, Dingwall e Murphy (2004), em investigações quantitativas fatores 

contextuais são considerados como contaminantes potenciais que ameaçam a integridade 

do desenho de pesquisa, uma vez que o objetivo seria estabelecer relações válidas e 

confiáveis que independem do contexto. Segundo os mesmos autores, contexto e 

complexidade estão no cerne da pesquisa qualitativa social sobre organizações. Assim, 

diferentemente do método quantitativo, na abordagem qualitativa, o contexto não só é 

considerado, como é enfatizado.  

Enquanto a pesquisa quantitativa enfatiza os produtos de pesquisa, a investigação 

qualitativa desempenha um papel específico na exploração de questões relativas aos 

processos, em explicar como determinados resultados são obtidos ou não, a depender do 

caso (MILLER; DINGWALL; MURPHY, 2004). Além disso, por envolver amostras 

pequenas (DÖRNYEI, 2007), a pesquisa qualitativa tem a possibilidade de fornecer 

descrições muito detalhadas sobre os dados de pesquisa, o que nos dá melhores condições 

de saber o que de fato estava acontecendo no momento em que a investigação foi 

conduzida (HOLLIDAY, 2015). 

Miller, Dingwall e Murphy (2004) citam estudo de Wiener (2000) para ilustrar 

sua argumentação de que outra característica da pesquisa qualitativa é a sua habilidade 

de lidar com fatores ou questões que não puderam ser previstas pelo pesquisador, e 

fornecer informações que não se sabia serem relevantes, embora fossem. Os autores 

atribuem essa característica ao desenho da investigação qualitativa, que é “um processo 

flexível, iterativo, que permite aos pesquisadores qualitativos responderem a 

oportunidades imprevisíveis que surgem no curso da pesquisa” (p. 329, tradução nossa). 

Nosso estudo não se enquadra apenas nos procedimentos quantitativos ou 

exclusivamente nos qualitativos, uma vez que lança mão de ambos os métodos em 

momentos diferentes da investigação. Consideramos que os resultados quantitativos por 

si só não nos dariam toda a informação que buscamos e consideramos relevante ao nosso 

estudo, mas nos valem como ferramentas essenciais. A análise quantitativa funciona 

para nós como lentes, pois é capaz de nos mostrar resultados de maneira focal e nos dar 

maior clareza no momento da análise dos dados iniciais, permitindo-nos visualizar e 

identificar quais são os resultados que merecem maior atenção e posterior investigação. 

De fato, Miller, Dingwall e Murphy (2004) explicam que pesquisadores qualitativos 

também se utilizam de múltiplos métodos de pesquisa, inclusive métodos quantitativos, 

e fontes ao coletarem, conferirem e verificarem suas descobertas (MILLER; 

DINGWALL; MURPHY, 2004). 
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Segundo Dörnyei (2007), a  combinação  de metodologias  tem  as seguintes 

vantagens: aumenta os pontos fortes e elimina os pontos fracos; números e palavras 

agregam significado uns aos outros; valida confirmação da pesquisa pela convergência 

de resultados qualitativos e quantitativos; e alcança diversos públicos. Acreditamos que, 

como colocado por Allwright e Bailey (1991) a combinação de dados gerados a partir 

de diferentes fontes possa nos fornecer um resultado de pesquisa mais apropriado. 

 
 

2.2 O contexto  
 

 
 

Os  dados  foram  coletados  a  partir  das  parcerias  entre  uma  universidade 

brasileira e uma universidade americana entre setembro e novembro de 2015, tendo 

como base o calendário das universidades brasileira e americana. Os dois alunos da 

universidade brasileira envolvidos nesta pesquisa cursavam uma das disciplinas de 

Língua Inglesa do curso de bacharelado em Letras com habilitação de tradutor diurno 

que é anual, em que os alunos têm três aulas de duas horas cada por semana. A 

universidade norte- americana, parceira para este trabalho, participou com alunos de 

cursos de português como língua estrangeira, oferecidos pelo departamento de línguas 

românicas para os cursos de graduação, composto de duas aulas semanais, de 1,5 horas 

cada. Os encontros aconteceram via Skype
®
, em laboratórios equipados com 

computadores, fones de ouvido e microfones, sendo assistidos por professores-

mediadores (estudantes do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos e  

participantes  do  grupo  de  pesquisa  em  TTD),  além  de  um  monitor bolsista do 

Departamento de Informática. 

As professoras das disciplinas nas duas universidades propuseram uma tarefa de 

escrita colaborativa síncrona (TECS), que se iniciou por uma negociação entre as 

professoras responsáveis pelas disciplinas nas duas universidades. Com base nessa 

negociação, foi acordado o seguinte cronograma de atividades (quadro 3):  
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Quadro 3 – Cronograma de atividades das parcerias investigadas neste estudo 

Data 02/09/15 09/09/15 16/09/15 23/09/15 30/09/15 

Sessão Tutorial 
 

 

SOT 01 SOT 02 SOT 03 SOT 04 

Conteúdo 

principal 

Envio de  

e- mails aos 

parceiros  

Conhecendo  

o parceiro 

Discussão 

da revisão 

do e-mail 

enviado 

(opcional) 

TECS em 

português 

TECS em 

português 

Data 07/10/15 14/10/15 21/10/15 28/10/15 

 

Sessão SOT 05 SOT 06 Recesso SOT 07 

Conteúdo 

principal 

TECS em 

inglês 

TECS em 

inglês 
 

Avaliação da 

experiência 

Fonte: Adaptado de Cavalari (2016). 
 

Conforme apresentado no cronograma (quadro 3), esta parceria contou com uma 

sessão de tutorial, que foi feito presencialmente com o grupo brasileiro, e ocorreu no 

horário de aula de LE dos alunos uma semana antes do início da parceria. No tutorial os 

alunos receberam instruções sobre a aprendizagem em teletandem, sobre os princípios 

norteadores dessa prática, sobre o cronograma de atividade, sobre a tarefa que seria 

desenvolvida com seus parceiros americanos, e também preencheram o questionário 

inicial
21

 que contava com uma autoavaliação da competência linguística dos alunos e 

com suas metas de aprendizagem individuais. Ainda no dia do tutorial, os alunos foram 

informados sobre quem seriam seus parceiros e, recebendo seus e-mails de contato, 

foram orientados a escrever-lhes um e-mail de apresentação anteriormente ao início das 

sessões orais.  

O cronograma de atividades desta parceria (quadro 3) previa também que os 

interagentes conversassem livremente nas SOTs 1 e 2, e propôs sugestão de que a revisão 

dos e-mails de apresentação fosse feita na segunda sessão oral, quando os parceiros já 

teriam tido a oportunidade de se conhecerem e falarem de suas metas de aprendizagem. O 

cronograma previa que a tarefa integradora para este grupo seria uma escrita colaborativa 

síncrona, que seria feita em português nas SOTs 3 e 4, e em inglês nas SOTs 5 e 6. 

Segundo o cronograma, a última sessão (a SOT 7) seria reservada para que os parceiros 
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 As questões do questionário inicial estão no anexo 1 
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fizessem avaliação da experiência
22

 e também conversassem livremente conforme 

desejassem. A TECS em português era relativa ao filme “O Contador de Histórias” 

(2009) de Luiz Villaça, e seria executada nas SOTs 3 e 4. A TECS em inglês era relativa 

ao filme “Crash” (2004) de Paul Haggis, e deveria ser executada nas SOTs 5 e 6.  

A TECS durante as sessões de TTD era parte de uma sequência de atividades 

que, quanto à parte brasileira da parceria, visavam integrar as atividades de teletandem 

às atividades da disciplina de inglês como LE do curso de graduação em Tradução. 

Anteriormente à execução da TECS na sessão oral de teletandem os alunos tiveram as 

seguintes atividades: (i) assistir o filme em sala; (ii) discutir o filme em sala; (iii) 

participar de duas aulas sobre características gerais do gênero “resenha de filme” em 

inglês; (iv) rascunhar os tópicos que desejavam que constasse na escrita de sua resenha 

sobre o filme; (v) compartilhar o documento com o rascunho feito (item iv) com o 

parceiro via Google Drive
®
. Durante a sessão oral em que a TECS estava prevista, as 

etapas que compunham a execução da tarefa consistiam de: (i) discutir o filme oralmente 

com o parceiro e, caso o parceiro não o tivesse assistido, fazer narrativa resumida do 

enredo
23

; (ii) abrir a janela do Google Docs
®
 contendo o documento compartilhado, 

mantendo a janela do Skype
®
 minimizada; (iii) escreverem em conjunto a resenha do 

filme; (iv) fazerem anotações sobre a experiência no diário reflexivo como nas outras 

sessões; (v) submeterem a escrita ao professor da disciplina para avaliação. 

Com base no cenário pedagógico descrito, há uma microtarefa com ênfase na 

escrita prevista para esta parceria, que é a “escrita síncrona” de uma resenha, e essa 

microtarefa deve ser executada simultaneamente a outra microtarefa, que tem ênfase 

oral: a SOT. A TECS deveria então ser executada prevendo um equilíbrio entre as duas 

microtarefas com diferentes modos de produção (escrito e oral), tendo em vista os 

objetivos específicos de cada interagente e os objetivos explicitados pelo professor da 

disciplina. Embora se tenham dado instruções específicas para a realização da 

microtarefa “escrita colaborativa síncrona”, não houve uma instrução específica para a 

produção oral durante a TECS, pois o objetivo era que as instruções relativas a todas as 

sessões de teletandem (dadas no tutorial) fossem observadas também nas SOTs em que a 

                                                           
22

 A avaliação da experiência é um momento em que os alunos os alunos discutem sobre como se sentem em 

relação à parceria e aos resultados obtidos, e decidem se pretendem continuar a interagir por conta própria 

após o término daquele grupo de TTD.  
23

 Os parceiros americanos sabiam qual filme seria trabalhado na TECS em inglês, mas não haviam 

assistido o filme em sala, de forma que os brasileiros poderiam ter que explicar detalhes do filme antes que 

começassem a escrever.  
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TECS estivesse sendo executada. Além disso, entende-se que a TECS leve a uma 

atividade oral de negociação do texto que se está escrevendo colaborativamente.  

Como descrito em Cavalari (2016), os alunos receberam orientações sobre como 

proceder à tarefa de escrita colaborativa em relação ao planejamento e levantamento de 

ideias, a estruturação, o rascunho e a edição do texto. Além disso, foram orientados a 

desenvolver a TECS em língua estrangeira apenas em metade das duas sessões, pois 

talvez a tarefa se tornasse mais complexa se tivessem que falar português e escrever 

em inglês. Idealmente a tarefa duraria um total de 50 ou 60 min, que são o equivalente a 

dois dias de sessão oral utilizando-se em cada um desses dois dias, apenas a metade 

relativa à língua em que a resenha está sendo escrita para a TECS: 25/ 30 min em um dia 

e 25/ 30 min na sessão seguinte dedicados à tarefa em cada um dos idiomas. Assim, para 

escreverem a resenha em inglês relativa ao filme Crash, os parceiros usariam as SOTs 5 

e 6 apenas nas metades em que a língua inglesa era falada, ficando a metade em inglês 

com discurso “conversa livre” em ambas essas sessões.  

A maneira que os parceiros conduzem a tarefa pode sofrer alterações de acordo 

com suas interpretações das instruções recebidas previamente à SOT e, conforme 

relatado em Cavalari (2016), houve casos em que alunos do grupo enfocado neste 

trabalho decidiram por fazer a tarefa em apenas uma das sessões, dedicando a 

integralidade do tempo da SOT (50 ou 60 min) à língua em que a resenha estava sendo 

escrita e, na SOT seguinte, dedicando-se integralmente à outra língua.  

Neste estudo enfocamos apenas a parte da sessão dedicada à língua inglesa e a 

produção em língua inglesa pelos participantes brasileiros nas sete sessões, bem como as 

orientações dadas aos alunos brasileiros. 

 

2.2.1 Os participantes 

 

O grupo contava com 17 alunos e, como critério de seleção dos participantes 

nesta pesquisa, eliminamos aqueles  que  não  assinaram  os  termos  de  consentimento  

livre  e  esclarecido  e os que continham os dados incompletos, por terem tido problemas 

nas gravações das SOTs. Mesmo os participantes que apresentaram problemas de ordem 

técnica em uma das SOT ou em trecho significativo foram descartados, uma vez que 

precisaríamos da totalidade dos dados. Duas duplas tinham os dados completos e 

puderam então ter seus dados aproveitados. No período de 02 de setembro a 28 de 
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outubro, as duas duplas aqui enfocadas, compostas pelos brasileiros Saulo e Murilo 
24

e 

os respectivos parceiros americanos, interagiram oralmente pelos seguintes períodos 

(descontados atrasos e problemas com o uso da tecnologia que acontecem 

normalmente nas sessões orais): Saulo e seu parceiro interagiram por 312 minutos (ou 

5,2h) e Murilo e seu parceiro americano  interagiram    por    um    total    de    335    

minutos    (ou    5,5h).    A duração total das  sessões, bem como a duração das  partes 

dedicadas à língua inglesa e o número total de ocorrências lexicais produzidas a cada  

sessão  pelos  interagentes  está apresentada nos quadros 4 e 5 abaixo:  

 

Quadro 4 – Duração das sessões de Saulo 

 

SOT 

 

Duração total em minutos 

 

Duração ½ ingles 
Número total de 

ocorrências lexicais 

1 34'54” 17'05” 930 

2 43'12” 26'22” 1084 

3 50'09” 9‟69” 628 

4 50'30” 25‟12” 862 

5 50'42” 46‟15” 1307 

6 43'55” 19'09” 516 

7 38'42” 17‟45” 1089 

Total 

 
312‟ ou 5,2h 206‟ ou 3,4h 6441 

 
Quadro 5 – Duração das sessões de Murilo 

 

SOT 

Duração total em 

minutos 
Duração ½ ingles 

Número total de 

ocorrências lexicais 

1 40'59” 18‟40” 549 

2 71‟50‟‟ 43‟50‟‟ 1845 

3 49‟40‟‟ 22‟52‟‟ 1112 

4 68‟44‟‟ 34‟29‟‟ 1487 

5 40‟09‟‟ 27‟01‟‟ 2122  

6 11‟04‟‟ 11‟04‟‟ 1059 

7 52‟37‟‟ 30‟40‟‟ 1663 

Total 335‟ ou 5,5h 188,6‟ ou 3,14h 9837 
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 Os nomes dos participantes são fictícios para que suas identidades sejam preservadas 
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Saulo participava pela  primeira  vez  do  Projeto  Teletandem,  e  dizia  ter  

como objetivos específicos em sua participação no projeto melhorar sua habilidade de 

audição e fala em geral na língua inglesa. Quanto à habilidade oral, ele explicava que 

desejava falar inglês tão naturalmente quanto o faz em português
25

.  

Murilo também participava pela primeira vez do projeto Teletandem e, por meio 

do questionário inicial, dizia ter como objetivos específicos em sua participação no 

projeto melhorar sua habilidade  de interação  oral  e vencer sua timidez  e baixa 

habilidade conversacional.  

Quando os dados foram coletados, Saulo e Murilo
 
tinham ambos dezenove anos 

e passaram, naquele ano, a cursar uma das disciplinas de Língua Inglesa do curso de 

bacharelado em Letras com habilitação de tradutor diurno em uma universidade do 

estado de São Paulo.  

 

 

2.3 Cenário Pedagógico 

 

Para determinar as características subjacentes à pratica do teletandem 

recorremos ao conceito de cenário pedagógico e cenário de aprendizagem (ARANHA; 

LEONE, 2016). Relembramos que o cenário pedagógico corresponde àquilo que está 

programado ou previsto para determinado grupo, enquanto que o cenário de 

aprendizagem corresponde àquilo que foi realizado na situação real de ensino 

(FOUCHER, 2010).  

Para descrever o cenário pedagógico desse grupo, respondemos às perguntas que 

estão no quadro 2 (p. 32). As perguntas que permitem a descrição dos cenários são 

relativas à tipologia da interação, ao período de tempo e às macro-tarefas, conforme 

proposto por Aranha e Leone (2016). Relembramos que a utilização das perguntas 

dispostas nos quadros 2 e 3 para a caracterização do cenário pedagógico correspondem 

à nossa interpretação da teoria dos cenários de aprendizagem baseados no teletandem 

(ARANHA; LEONE, no prelo), uma vez que o proposto por Aranha e Leone (no 

prelo), é que tais perguntas sejam feitas para a descrição do cenário de aprendizagem.  

A seguir, apresentamos um quadro (quadro 6) que sintetiza o cenário pedagógico 

do grupo de  Murilo  e  Saulo. As células do quadro têm cores diferentes, pois cada cor 

corresponde a um dos três descritores: as células na cor verde tratam da tipologia; a azul 
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 Esses dados foram extraídos do questionário inicial 
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dá conta do período de tempo; e as amarelas são referentes à macro-tarefa “sessão oral 

de teletandem” (RAMPAZZO, 2017).  



 

Quadro 6 – Descrição do cenário pedagógico do grupo de Murilo e Saulo 

Cenário pedagógico do grupo de Murilo e Saulo 

Perguntas Respostas 

 

1)  O  cenário  se  caracteriza como  pertencente à 

modalidade de teletandem institucional integrado, não-

integrado ou semi-integrado? 

 

A modalidade é  o  teletandem institucional integrado. 

 

2) Quanto tempo durou, em semanas, as interações 

entre os parceiros? 

 

 

Este cenário teve duração de sete semanas. 

 

3) Quantas sessões orais de teletandem ocorreram? 

 

Foram realizadas sete sessões orais durante as aulas 

de LE. 

 

 
 

4) Qual a tipologia da sessão? 

 

As  sessões  são  classificadas  em  monolinguismo 

alternado entre português e inglês, pois os participantes devem intercalar o uso das línguas, dividindo   o   

tempo   igualmente   entre   os   dois idiomas. 

 

5) Qual o sexo dos estudantes? 
 

Parceria de Murilo: ambos os participantes são do 

sexo masculino. Porém, na SOT 6 o participante americano   não   comparece   à   interação   e   é 

substituído pela professora da universidade estrangeira , que é do sexo feminino. 

 

Parceria de Saulo: o participante brasileiro é do sexo  masculino e  a  participante americana é  do sexo 

feminino. 
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6)  Quais  os  cursos  universitários  em  que  os 

participantes estão matriculados? 

 
Parceria de Murilo: Murilo cursava bacharelado 

em Letras com habilitação de tradutor e a parceira estrangeira cursava línguas românicas e  relações 

internacionais. 

 

Parceria de Saulo: Saulo cursava bacharelado em Letras com habilitação de tradutor e sua parceira 

estrangeira cursava línguas românicas e relações internacionais. 

 
7) Qual o nível de competência dos participantes 

na L2? 

 
Murilo     classificou-se     como:     B2     para     a 

compreensão oral; B2 para leitura; B1 para Interação oral; B1 para produção oral e B1 para escrita. 

 

Saulo classificou-se como: A2 para compreensão oral; B1 para leitura; A2 para interação oral; A2 para 

produção oral e B1 para Escrita. 

 
8) Qual o tipo de discurso utilizado? 

 
Há um cronograma sugerido aos alunos e algumas 

atividades  obrigatórias  que  orientam  o  discurso utilizado. O cronograma sugerido prevê o seguinte: 

 

SOT 1: conversação livre; 

SOT 2:  conversação livre e revisão do e-mail enviado (opcional); 

SOTs 3 e 4: realização de uma tarefa – TECS em português - na parte da SOT que correspondia à 

conversação em português, e conversação livre na parte da SOT que correspondia à conversação em 

inglês; 

SOTs 5 e 6: realização de uma tarefa – TECS em inglês – na parte da SOT que correspondia à 

conversação em inglês, e conversação livre na parte da SOT que correspondia à conversação em 

português; 

SOT 7: conversação livre e avaliação da experiência 

 

 

45*
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Em relação ao descrito no item 5, é importante relatar que naquela sessão (SOT 06) o 

parceiro americano de Murilo faltou, sendo substituído pela professora responsável pelo 

grupo, Alice, uma professora brasileira de português como língua estrangeira  residente  nos  

Estados  Unidos.  A  sessão  durou  apenas  11  minutos  e  4 segundos, e somente a 

conversação em língua inglesa aconteceu. A razão para isso é que Alice teria que substituir 

outra aluna americana que havia faltado no mesmo dia. Alice disse a Murilo que iria falar 

com cada um deles por dez minutos para que não ficassem sem a oportunidade de interagir 

naquele dia. A professora também sugeriu que Murilo e seu parceiro marcassem entre si uma 

sessão por Skype
®

 para terminarem a TECS que seria feita naquela SOT.  

Cumpre esclarecer ainda que a caracterização quanto aos tipos de discurso, que 

corresponde à resposta à oitava pergunta feita para a descrição dos CA (e CP em nossa 

investigação), corresponde à nossa interpretação de descrição feita por Aranha e Leone 

(2016) quanto aos tipos de discurso do CA identificáveis no TTD. Ao estabelecerem os tipos 

de discurso utilizados para a descrição do banco de dados das sessões orais de teletandem 

(DOTI),  as autoras os subdividem em três tipos: “conversação livre, discussão de um tema e 

realização de uma tarefa” (p. 330, tradução nossa). Nós utilizamos a mesma subdivisão em 

nossa investigação, mas também atribuímos às tarefas previstas no CP um tipo principal de 

discurso dentre os três citados pelas autoras, de acordo com o que estava previsto para cada 

SOT. Assim, nas SOTs em que não havia tarefa a ser realizada, entendemos que o tipo de 

discurso predominante seria a conversação livre, uma vez que cabia aos interagentes 

decidirem sobre o que desejavam conversar durante toda a SOT, que foi o programado para 

as SOTs 1, 2 e 7 neste CP. Segundo essa mesma interpretação, nas SOTs em que estava 

previsto que se realizasse uma tarefa, a TECS, entendemos que o discurso predominante em 

toda a SOT seria aquele que Aranha e Leone (2016; no prelo) chamam de “realização de uma 

tarefa”. Assim, entendemos que as SOTs 3, 4, 5 e 6 teriam como tipo principal de discurso a 

“realização de uma tarefa”. Segundo esse entendimento, se os interagentes finalizassem a 

tarefa e começassem a conversar sobre outro assunto, consideraríamos que houve transição 

entre os tipos de discurso, deixando de ser “realização de uma tarefa” para se tornar 

“conversação livre”. O tipo de discurso “discussão de um tema” não aparece no CP deste 

grupo porque, conforme nossa interpretação da descrição de Aranha e Leone (2016; no 

prelo), esse tipo de discurso estaria associado à realização de uma outra tarefa existente no 

teletandem, que é assíncrona e está descrita no capítulo de fundamentação teórica desta 

dissertação. Essa tarefa consiste do estabelecimento de um tema pelo professor da disciplina 
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de LE à qual o TTD está integrado, e à escrita de um texto em LE relacionado ao mesmo 

tema. Dessa maneira, entendemos que seria necessário haver um tema estabelecido pelo 

professor para que o discurso predominante pudesse ser classificado como “discussão de um 

tema”.  

Lançamos mão do cenário pedagógico descrito nesta seção a fim de investigarmos os 

fatores contextuais que possam estar relacionados aos resultados encontrados, e buscar 

compreender as possíveis relações que se estabelecem entre as características do contexto e a 

produção de vocabulário no TTDii. Apresentadas as características do cenário pedagógico, a 

seguir descrevemos os procedimentos utilizados na transcrição das sessões orais, 

apresentaremos o programa computacional RANGE, e procederemos à análise dos dados. 

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Nesta subseção, apresentamos os instrumentos e os procedimentos adotados para 

coleta dos dados desta investigação. Os seguintes instrumentos foram utilizados: programa 

próprio para a gravação de imagem e som (Evaer), transcrições escritas das interações 

orais, diários registrados em arquivos do Word
®

, questionários aplicados aos interagentes 

em momento anterior a sua participação na atividade de TTD e o texto produzido 

colaborativamente durante as sessões orais de teletandem da parceria enfocada em nosso 

estudo. O quadro 7 a seguir explicita o período de utilização de cada instrumento e os 

nossos objetivos para sua utilização; ou seja, qual tipo de dado esperávamos obter a partir de 

cada instrumento. 
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Quadro 7 – Instrumentos de coleta de acordo com os períodos de utilização e objetivos 

Instrumentos de coleta de 

dados 

Período em que foi 

utilizado 
Objetivo(s) 

Programa computacional 

próprio para a gravação de 

imagem e som (Evaer
®
), que 

usamos para registrar as 

sessões em áudio e vídeo 

Segundo semestre de 2015, 

todo 2016 e no primeiro 

semestre de 2017 

Os registros das sessões 

foram utilizados para a 

transcrição das SOTs, e para 

extração de informações 

contextuais na análise 

qualitativa 

Questionários aplicados aos 

interagentes em momento 

anterior a sua participação 

no TTD 

Segundo semestre de 2015 

Para estabelecimento do 

cenário da pesquisa e dos 

pares focais da investigação 

Transcrições escritas das 

sessões orais, diários 

registrados em arquivos do 

Word
® 

Todo o ano de 2016 e o 

primeiro semestre de 2017 

Para análise quantitativa 

pelo programa RANGE 

(primeiro semestre de 2016) 

e para auxiliar em toda a 

análise qualitativa no 

entendimento de fatores 

contextuais (segundo 

semestre de 2016 e primeiro 

semestre de 2017) 

Texto produzido 

colaborativamente durante 

as SOTs 

Segundo semestre de 2016, 

e primeiro semestre de 2017 

Para auxiliar na análise 

qualitativa, a título de 

compreensão do contexto de 

produção de VR 

 

 A coleta dos dados desta pesquisa foi feita por nós, e hoje compõe o banco de dados 

do laboratório de teletandem em São José do Rio Preto, sendo organizados e investigados por 

Lopes (em andamento). As sessões orais de teletandem foram gravadas e armazenadas, bem 

como os documentos relativos a cada participante: questionários (inicial e final), os diários 

reflexivos, os textos produzidos (resenha de filme), e os termos de consentimento livre e 

esclarecido. 

Os diários e os textos produzidos foram salvos em uma pasta no Google Drive
®

 pelos 

próprios alunos. Eles foram orientados a criar uma pasta e salva-la na área de trabalho do 

computador onde se sentavam ao longo de sua parceria. Após criarem a pasta, os orientamos 

a que a compartilhassem com o e-mail da equipe Teletandem via Google Drive
®
, de forma 

que passaríamos a ter acesso de maneira remota, através do drive, a todos os documentos 

salvos pelos alunos. Quando aquele grupo encerrou suas atividades, os arquivos foram 

baixados do Google Drive
®

 e salvos em uma pasta contendo todos os dados relativos àquele 

grupo no banco de dados do TTD. Aquela pasta, além de conter os documentos salvos no 
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Google Drive
®
, continha os questionários

26
 e as sessões gravadas, que foram retiradas dos 

computadores e armazenadas em hard-drive (HD externo)
27

. Os termos de consentimento 

foram assinados e digitalizados, sendo depois salvos na pasta do grupo arquivada em HD 

externo.  

As sessões orais de teletandem foram gravadas pelo programa Evaer
®

, que captura o 

vídeo com áudio e o registra em formato mp4. Conforme nossa descrição de funcionamento, 

essas gravações foram nomeadas pelos próprios alunos conforme orientação que se 

encontrava afixada nas cabines e, posteriormente, foram transferidas para o HD externo em 

que estão os demais dados do banco de dados do laboratório de TTD de São José do Rio 

Preto.  

Apesar de termos participado do processo de geração dos dados desse grupo, não 

tínhamos acesso à totalidade deles, sobretudo às gravações em áudio e vídeo, que foram 

transferidas (juntamente com os demais dados) dos computadores para um HD externo por 

uma monitora após o término das sessões. Desta forma, solicitamos às professoras 

responsáveis pelo laboratório de TTD – Prof
a
. Dr

a
. Suzi M. Spatti Cavalari e Prof

a
. Dr

a
. 

Solange Aranha – o acesso ao conteúdo relativo ao grupo que escolhemos no HD do 

laboratório. Após receber a permissão para o acesso, procedemos à seleção dos dados. 

Na seleção de nossos dados, buscávamos por interagentes que tivessem todas as 

gravações utilizáveis; ou seja, vídeos completos com áudios que fossem inteligíveis. 

Consideramos esses aspectos essenciais aos objetivos de nossa investigação, uma vez que 

nossos resultados poderiam não ser confiáveis quanto à POVR dos interagentes caso não 

tivéssemos acesso à totalidade dos dados por qualquer motivo. Com base nesse critério, 

apenas dois interagentes puderam ser investigados, e, por isso, foram selecionados para 

nossa investigação.  A partir da definição dos participantes focais procedemos à transcrição 

das partes das SOT que equivalem à utilização da língua inglesa – um período de 

aproximadamente trinta minutos. As transcrições foram feitas a partir do sistema de 

transcrição de Marcuschi (2003) e Gonçalves e Tenani (2008).  
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 Os questionários foram preenchidos pelo Google Docs
®
 e as respostas ficaram salvas no drive do e-mail do 

teletandem. Desde o segundo semestre de 2015 os questionários vêm sendo salvos dessa maneira para todos os 

grupos de TTD. 
27

 Desde 2016 os dados do hard-drive vêm sendo organizados segundo os cenários de aprendizagem (ARANHA; 

LEONE, 2016) 
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2.5 Procedimentos de análise 

 

Os principais dados em nosso estudo, que efetivamente fundamentam nossa análise, 

são os registros das gravações em áudio e vídeo, e as transcrições dos mesmos. Os 

questionários e os textos escritos pelos alunos são dados complementares, tendo sido úteis 

para nos ajudarem a descrever com melhores detalhes as nossas observações.  

A análise do conhecimento lexical previu a realização de duas etapas: uma primeira 

etapa quantitativa e uma segunda etapa qualitativa. Na primeira etapa, de ênfase 

quantitativa, analisamos o conhecimento lexical na produção oral dos aprendizes, 

transcrevendo as falas e submetendo os textos transcritos ao programa RANGE
28

 

(NATION; HEATLEY, 2005), que forneceu um perfil lexical dos interagentes em cada uma 

das SOTs.  

As transcrições das parcerias dos interagentes Saulo e Murilo foram editadas da 

seguinte maneira: retiramos todas as falas dos parceiros americanos, bem como anotações 

de ordem metalinguística ou marcas de transcrição e salvamos o arquivo em formato .txt, 

que é o formato reconhecido pelo programa RANGE. 

Para responder  à primeira pergunta de pesquisa  “Como se caracterizam as 

sessões orais de teletandem em relação ao uso de vocabulário rico?” organizamos os dados 

informados pelo programa RANGE em gráficos e quadros, para melhor visualização. 

Enfocamos mais especificamente as listas 2 e 3 das categorias types e families a fim de 

traçar o perfil lexical dos interagentes, através do qual pudemos verificar os percentuais de 

uso de vocabulário intermediário (lista 2) e avançado (lista 3) em cada sessão oral. 

Os dados fornecidos pelo programa nos permitiram observar as variações quanto à 

produção lexical dos participantes em diferentes momentos da parceria, bem como 

identificar padrões e aspectos que mereciam outras análises de natureza qualitativa. 

A segunda etapa, então, de ênfase qualitativa, propôs uma análise das SOT que se 

sobressaíram na análise quantitativa por apresentar percentuais mais altos ou muito baixos 

de itens lexicais ricos. 

Não seria possível neste estudo analisar qualitativamente a quantidade de dados 

equivalentes à totalidade dos resultados das listas 2 e 3, como feito na análise quantitativa, 

devido ao seu grande volume. Escolhemos, portanto, trabalhar com apenas a lista 3 na 
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 Detalhamento sobre o programa encontra-se na próxima subseção deste capítulo 
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segunda fase de análise, por ser a lista que contém os itens mais ricos (LAUFER; NATION, 

1995).    

Na análise qualitativa enfocamos  apenas a categoria types, que nos leva às 

ocorrências exatas nos textos transcritos e possibilita a analise do contexto da palavra. A 

categoria families, embora seja útil para apresentar resultados numéricos, não mostra em 

qual de suas formas a palavra ocorreu, o que tornaria a busca através de ferramentas 

tecnológicas ineficiente. 

A análise qualitativa fundamentou-se nos resultados obtidos na fase quantitativa da 

pesquisa e foi feita utilizando-se dos conceitos teóricos de riqueza vocabular (MALVERN; 

RICHARDS, 2012), perfil lexical (LAUFER; NATION, 1995), e cenários de aprendizagem 

baseados no teletandem (ARANHA; LEONE, no prelo). As sessões que se destacaram por 

terem níveis mais altos ou baixos de POVR foram analisadas quanto às suas ocorrências de 

VR, a fim de relaciona-las às características do cenário pedagógico. Com base na teoria dos 

cenários de aprendizagem (FOUCHER, 2010) aplicada ao contexto TTD (ARANHA; 

LEONE, 2016), analisamos todas as ocorrências em seu contexto de realização, a fim de 

identificar o tipo de discurso do CA predominante no momento da POVR. Assim, nossa 

análise está subdividida em subseções que representam: a relação entre o VR e o tipo de 

discurso usado no momento de sua ocorrência (os três tipos de discurso do CA), a relação 

da POVR com os princípios do TTD, e os resultados que foram recorrentes para ambos os 

interagentes. As subseções são: (i) POVR relacionada ao tipo de discurso “realização de 

uma tarefa”; (ii) POVR relacionada ao tipo de discurso “discussão de um tema” (iii) 

Produção oral de vocabulário relacionada ao tipo de discurso “conversação livre”; (iv) A 

relação entre a observância dos princípios do TTD e a  produção de vocabulário 

intermediário e avançado. Por fim, discutimos também  os resultados que foram recorrentes 

para ambos os interagentes em outra subseção.  

 Além da divisão por tipos de discurso, pareceu-nos coerente proceder à análise dos 

dados em conjuntos, conforme o que estava previsto no cenário pedagógico, ou alguma 

particularidade da SOT a ser analisada. Assim, as SOTs em que os interagentes realizavam a 

TECS foram analisadas em conjunto: as SOTs 5 e 6 de Saulo, e as SOTs 5 e 7 de Murilo 

foram analisadas conjuntamente por se referirem à TECS em inglês. A SOT 3 de Saulo foi 

analisada à parte por tratar da TECS em português, e a SOT 4 de Murilo foi analisada 

separadamente por não ter nenhuma atividade prevista. Por último, a SOT 6 de Murilo foi 

analisada separadamente por ter sido executada entre Murilo e um substituto ao parceiro (que 
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faltou naquela sessão). Todas as ocorrências de VR foram assim categorizadas segundo o tipo 

de discurso predominante no momento de sua ocorrência. Para fazermos a análise da SOT 4 

de Murilo, que teve zero ocorrências de VR, organizamos a sessão oral em um quadro 

(Quadro 11, p. 81) contendo os conteúdos e os temas conversados na ordem de sua 

ocorrência. Com essa organização, esperávamos encontrar algum padrão ou fator contextual 

que pudesse explicar a ausência de POVR. A SOT 6 de Murilo não tratava de realização de 

tarefa (embora isso estivesse programado no cronograma) e foi feita com um substituto para o 

parceiro de Murilo que havia faltado, constituindo-se, assim, como um conjunto de dados com 

variáveis que não estavam presentes nas outras SOTs. Por essas razões, fizemos a 

categorização por tipos de discurso de todos os VR, e também a descrição dos conteúdos e 

temas abordados na sessão. Nosso objetivo com os dois procedimentos foi o de reunir todas 

as evidências contextuais possíveis, a fim de que pudéssemos identificar padrões que nos 

ajudassem a compreender de que maneira o contexto propiciava a POVR naquela sessão. 

Cumpre explicar ainda que, para ambas as análises, nos embasamos no entendimento 

de Nation (2001) sobre o que significa conhecer e produzir uma palavra.
29

 Nation (2001) 

considera  que a produção de vocabulário é um dos aspectos a serem considerados para 

determinação de se um individuo conhece ou não uma palavra; ou seja, se há domínio 

vocabular ou não. Nesse sentido, “produzir” significa ser capaz de dizer (produção oral) ou 

escrever (produção escrita) uma palavra. Segundo o autor, o segundo aspecto que 

demonstraria conhecimento vocabular se relaciona à capacidade de compreender o que se lê 

ou o que se lhe diz. Como discutimos neste trabalho o que chamamos de “produção oral”, 

apontamos aqui que entendemos, assim como Nation (2001), que a produção (dizer ou 

escrever uma palavra) seja apenas um dos aspectos do conhecimento vocabular. Laufer 

(2005) explica ainda que o LFP - método que escolhemos para análise da produção de 

vocabulário rico - não foi proposto com o objetivo de se avaliar conhecimento de vocabulário, 

mas sim o seu uso, ou produção. Entendemos que essa abordagem satisfaça os objetivos que 

temos com nossos estudos, e é coerente com o que buscamos, uma vez que nossa 

investigação se propõe a analisar o uso, e não o conhecimento de inglês no contexto TTDii. 

Desta maneira, em nossa investigação o que é dito pelos interagentes não carece de maior 

problematização quanto ao fato de a linguagem produzida ter ou não sido efetivamente 

dominada ou compreendida, pois isso não seria relevante à discussão que propomos. Assim, 

                                                           
29

 Esse conceito foi apresentado no capítulo de fundamentação teórica e está sendo retomado aqui para explicar 

como procedemos a ambas as etapas de análise quanto ao entendimento sobre o que é considerado produção 

oral em nossa investigação. 
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em toda a nossa análise dos dados, consideramos o que é dito pelos interagentes como 

vocabulário produzido oralmente por eles, independentemente da motivação para tal e do 

nível de compreensão. A discussão que consideramos pertinente à nossa investigação e que 

efetivamente fazemos quanto a essa produção, se dá no sentido de identificar influência do 

parceiro ou de quaisquer fatores contextuais para que o uso ocorra na sessão oral do TTDii. 

Apresentamos a seguir detalhamento sobre o programa computacional utilizado para 

fazer a análise quantitativa. 

 

2.5.1 O programa computacional RANGE 

 

Os arquivos obtidos pela transcrição foram editados e passaram por análise do 

programa RANGE em sua versão de 2005. O programa, disponível pelo endereço 

http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation, compara textos com listas bases de 

vocabulário que trazem, cada uma, 1000 palavras mais frequentes da língua inglesa 

(NATION; HEATLEY, 2005). O programa RANGE processa os dados e os categoriza da 

seguinte maneira: Tokens, Types, Families e “fora das listas”. A categoria Tokens fornece o 

número total de itens lexicais presentes na produção do falante.  A  categoria  Types  fornece  

o  número  total  de  ocorrências  lexicais  inéditas naquele  corpus;  ou  seja,  o  número  total  

de  palavras  utilizadas,  descontadas  as ocorrências repetidas. A categoria Families 

apresenta o número total de famílias de palavras; ou seja,  as  palavras  de  mesmo  radical  

são  contabilizadas  como  apenas  um  item  (Ex. “canto”, “cantor”, “cantora”, “cantores” 

seriam contabilizados como apenas um item nesta categoria). A categoria “fora das listas” 

contém todos os itens que, por qualquer razão, não puderam ser encontrados em uma das três 

listas. Essas ocorrências se dão quando o programa encontra palavras da língua inglesa que 

sejam raras, ou quando registra palavras em outro idioma que não seja o inglês, palavras 

incompletas, símbolos, etc., além de nomes próprios. 

Quanto  às  categorias  informadas  pelo  programa,  segundo  estudo  realizado  por 

Laufer e Nation (1995), a categoria de families é a mais reveladora como indicativo de 

riqueza  lexical  ao  traçar  o  LFP  do  autor  do  texto.  Em  nossa  análise  quantitativa, 

portanto, analisamos os dados relativos às categorias types e families, mas não os dados 

relativos à categoria tokens, que não nos fornece dados relevantes à nossa pergunta de 

pesquisa. 

http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation
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As listas de frequência podem indicar níveis mais ou menos ricos de produção, e, para 

calcular esses níveis, o programa RANGE considera a frequência das palavras no sentido de 

que quanto mais palavras de baixa frequência são utilizadas, mais avançado é o vocabulário; 

em contrapartida, as palavras de alta frequência correspondem a um vocabulário menos 

avançado e, portanto, mais comum (BAFFI-BONVINO, 2010). Como desejamos verificar 

especificamente a produção de vocabulário mais rico, enfocaremos em  nossa análise os  

resultados  relativos  à segunda e terceira lista  de palavras (BASEWRD2.txt e 

BASEWRD3.txt) nos textos analisados pelo programa. 

O programa RANGE também deve ser “alimentado” com uma lista de palavras que 

seja apropriada aos objetivos de análise, representando, assim, uma versão diferente do 

programa a cada lista de palavras. São três as versões disponíveis: uma que contém o corpus 

GSL/AWL, outra com o corpus BNC, e outra com os corpora BNC e COCA 

combinadamente. 

 Para determinar a lista de palavras que utilizaríamos para referência do programa 

RANGE, procuramos avaliar quais eram as listas de palavras mais apropriadas aos objetivos 

de nosso estudo em particular, e concluímos que deveríamos utilizar as listas BNC/COCA  por  

serem  as  que  melhor  atendem  ao  perfil  esperado  de  produção linguística no contexto 

teletandem, mais especificamente na análise dos dois aprendizes focais em questão neste 

trabalho. A lista GSL/AWL não seria apropriada por basear-se em corpora escrito, o que 

poderia ser pouco efetivo em um estudo sobre produção oral. A lista BNC separadamente 

poderia ser ineficiente por ter um corpus oral limitado e por não  ter  atualizações  recentes  

(não  tão recentes  como  as  que dispõe  o  COCA,  por exemplo), o que poderia configurar 

uma limitação quanto ao conteúdo quando utilizado para avaliar a produção de aprendizes 

jovens, com 19 anos de idade, como os enfocados neste estudo. Por isso optamos por utilizar 

BNC/COCA, que nos dão melhores possibilidades de análise lexical, com listas mais recentes 

e maior quantidade de corpora orais. 

A figura 3 mostra como fica o texto após sofrer edições e ser salvo em formato .txt, e 

a interface do programa RANGE está ilustrada na figura 4 para que melhor se visualize o 

processo gestão dos dados durante a análise. 
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Figura 3 – Exemplo de texto editado em formato .txt 

 

Acima pode-se ver a parte de um diálogo que equivale à fala do brasileiro em formato 

.txt. Esse arquivo já está editado, tendo tido marcas principais de transcrição removidas, uma 

vez que poderiam causar problemas na análise dos dados, pois as anotações poderiam ser lidas 

como palavras produzidas pelos interagentes. Uma vez salvo desta maneira, o arquivo está 

pronto para ser submetido ao programa RANGE. 

O formato .txt é um formato de arquivos “texto comum”, e pode ser obtido a partir do 

Microsoft Word
®

, ao se escolher o recurso “salvar como” e clicando-se sobre a opção “Texto 

sem Formatação (*.txt)”. Conforme orientações do programa RANGE, o arquivo salvo nesse 

formato deve então ser aberto no programa e executado, para gerar as categorizações 

escolhidas pelo pesquisador. A seguir se pode ver figura (4) ilustrativa com a interface do 

programa após uma de nossas análises obtida através do recurso de captura da tela do 

computador. 
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Figura 4 – Interface do programa RANGE

 

 

Como se pode observar, as análises são feitas após escolha da forma de classificação 

pelo pesquisador, ao acionar o botão “Process files” (processar arquivos) que fica no canto 

inferior esquerdo, sendo o maior botão. As classificações podem ser feitas por ordem 

alfabética, por frequência ou por classe. Os resultados mostrados pelo programa RANGE 

também são gerados em formato .txt.  

Esta tela representa a interface do programa RANGE no momento do processamento 

dos dados. Uma vez processados, os resultados são salvos no computador do pesquisador, 

mas aparecem de maneira resumida na tela que está aberta e que se vê acima, do lado direito, 

abaixo de onde se lê “progress”.  

Nesta sessão explicitamos a natureza de nossa pesquisa, apresentamos o contexto e os 

participantes, bem como os instrumentos e procedimentos de coleta, fizemos a descrição do 

cenário pedagógico, descrevemos nossos procedimentos de análise e apresentamos o 

programa computacional RANGE, que é utilizado na fase quantitativa. Passaremos na 

próxima sessão à apresentação dos resultados de nossas análises. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise e discussão dos dados em duas etapas: uma 

quantitativa e uma qualitativa. Procuramos caracterizar a produção de vocabulário rico dos 

dois interagentes focais da pesquisa de acordo com o cenário pedagógico descrito, utilizando 

os conceitos teóricos de riqueza vocabular (MALVERN; RICHARDS, 2012), perfil lexical 

(LAUFER; NATION, 1995), e cenários de aprendizagem baseados no teletandem 

(ARANHA; LEONE, no prelo). 

 Cumpre retomar as perguntas de pesquisa que visamos a responder, e que nortearam 

nossas análises: 

(i) Como se caracterizam as sessões orais de teletandem em relação ao uso de 

vocabulário rico? 

(ii) Que características do cenário de aprendizagem mostram-se mais relevantes ao 

uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii?  

 

 

3.1 Análise quantitativa 

 

Esta subseção apresenta a análise quantitativa dos dados gerados por Saulo e Murilo e  

pretende  responder  à  primeira  pergunta  de  pesquisa,  caracterizando o uso de vocabulário 

rico na produção oral dos participantes ao longo de sete semanas, segundo análise obtida 

pelo programa RANGE. Enfocamos mais especificamente as listas 2 e 3 das categorias types 

e families, a fim de traçar o perfil lexical (LFP) dos interagentes, através do qual pudemos 

verificar os percentuais de uso de vocabulário rico em cada sessão oral. 

A respeito das duas categorias consideradas em nossa análise – types e families, 

relembramos aqui o que elas representam: a categoria types fornece o número total de 

palavras utilizadas, descontadas as ocorrências repetidas. A categoria families apresenta o 

número total de famílias de palavras; ou seja, as palavras de mesmo radical são contabilizadas 

como apenas um item. Relembramos também que as listas fornecem dados quanto à riqueza 

lexical com base na frequência relativa de palavras da língua a partir de estudos com corpus 

de falantes nativos de diferentes níveis de proficiência. As listas 2 e 3 contêm as 

palavras consideradas mais ricas, sendo as palavras da lista 3 as mais avançadas de todas, por 
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serem menos frequentes. A categoria “fora das listas” contém os itens que não foram 

reconhecidos pelo programa. 

 

3.1.1 Análise quantitativa dos resultados de Murilo 
 

 
 

A análise mostra que, ao longo de sete sessões, o percentual de itens lexicais relativos 

à lista 2 apresenta uma produção média de 5,3%, sendo a produção mais baixa de 4, 20% na 

SOT 06 e a mais alta de 6,21% na SOT 04 (quadro 8 abaixo). As palavras dessa lista são de 

nível intermediário, enquanto que as da lista 1 compõem um repertório básico da língua 

(LAUFER; NATION, 1995). O percentual de tipos lexicais (types) usados pelo aluno que 

estão dentro das listas 1 e 2 parece confirmar suas impressões informadas na autoavaliação 

quanto à sua produção oral, que são autoavaliadas como de nível B1 e refletem uma 

comunicação em nível intermediário. No quadro 8 podemos visualizar as palavras e os 

percentuais de utilização de types das listas 1, 2, 3 e “fora das listas” ao longo das sete 

sessões. No mesmo quadro mostram-se os números de ocorrências à esquerda e seus 

relativos percentuais à direita. Tomemos o resultado da lista 1 de types na primeira SOT para 

fazermos uma exemplificação: a  representação  140/78,65  significa  que  140  itens  não 

repetidos (types)  são utilizados na fala em inglês, o que representa 78,65% do total de types 

produzidos pelo interagente naquela SOT. 

 
 

Quadro 8 – Percentual de types produzidos por Murilo nas três listas 
 

SOT Types lista 1/ % Types lista 2/ % Types lista 3/ % Not in the lists 

1 140/78,65 11/ 6,18 4/ 2,25 23/12,92 

2 230/61,50 17/ 4,55 4/ 1,07 123/32,89 

3 167/63,74 15/ 5,73 2/ 0,76 78/29,77 

4 204/70,34 18/ 6,21 0/ 0,00 68/23,45 

5 241/64,44 21/ 5,61 10/ 2,67 102/27,27 

6 171/71,85 10/ 4,20 10/ 4,20 47/19,75 

7 243/62,79 18/ 4,65 10/ 2,58 116/29,97 
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Conforme podemos ver no quadro 8, chama nossa atenção o fato de na SOT 04 a 

produção de itens da lista 3 ser igual a zero, enquanto que a produção relativa à lista 2 é 

bastante alta. O fato de haver em uma mesma SOT dois índices de destaque – o mais baixo 

para a lista 3 e o percentual mais alto para a lista 2 - nos levou a questionar quais seriam os 

fatores contextuais relacionados a esses valores, de forma que consideramos necessário 

conduzir investigação qualitativa desta mesma SOT, que será apresentada na próxima seção. 

Para visualização focal das listas 2 (vocabulário intermediário) e 3 (vocabulário 

avançado), e a fim de compará-las, demonstramos através do gráfico 1 a seguir o perfil dos 

types da lista 2 (cor azul), contrastando-os ao perfil da lista 3 (cor vermelha) no decorrer das 

sete sessões. 

 
 

Gráfico 1 – Percentual de types das listas 2 (vocabulário intermediário) e 3 (vocabulário avançado) produzido 

por Murilo nas sete sessões 

 

 

 

É importante notar que a SOT 01 apresenta percentual de ocorrências alto e, 

inicialmente, havíamos entendido que essa sessão se sobressaía em POVR, carecendo, 

portanto, de análises para que se identificassem os fatores que poderiam ter levado a um 

percentual mais elevado de ocorrências ricas (lista 3). Porém, ao analisarmos o conjunto dos 

dados mais cuidadosamente, verificamos que esse percentual ocorre pela baixa ocorrência de 

itens lexicais naquela SOT, apenas 549 itens. O número médio de ocorrências lexicais das 
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sete sessões é de 1405, sendo que das outras seis sessões de Murilo e parceiro, a sessão em 

que se produziram menos itens lexicais, teve ocorrência de 1059 itens; ou seja, 510 itens a 

mais do que o produzido na SOT 1. Como o programa calcula o percentual de ocorrências de 

VR com base na extensão do texto, a SOT 1, por ser pouco extensa, aparenta um percentual 

de produção mais elevado. Identificamos dois fatores que podem ter ocasionado a baixa 

produção de itens lexicais por Murilo naquela sessão: 1. Na SOT 1 os alunos têm problemas 

técnicos no início da sessão e têm dificuldades em se ouvirem, e a dificuldade é sanada após 

alguns minutos. Isso significa que o tempo informado para a produção em inglês não foi 

totalmente gasto efetivamente falando inglês. 2. O parceiro americano de Murilo domina o 

tempo de fala em inglês, o que pode ser confirmado pelo número de palavras produzido por 

cada interagente. Na SOT 1 o parceiro americano produziu 1007 itens lexicais, enquanto que 

Murilo produziu 549 itens. 

Ao identificarmos que a baixa produção de itens lexicais na SOT 1 comprometeu o 

cálculo do percentual de itens ricos, lançamos mão dos resultados obtidos através da 

categoria families, uma vez que os resultados dessa categoria são apresentados com base em 

número de ocorrências, e não em percentual de produção. As ocorrências ao longo das sete 

sessões para as listas 2 e 3 estão apresentadas no gráfico 2 a seguir. O perfil de families da 

lista 2 está representado pela cor azul, e o perfil da lista 3 está representado pela cor 

vermelha em todas as sessões. 
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Gráfico 2  – Ocorrências na categoria families das listas 2 ( vocabulário intermediário) e 3 ( vocabulário 

avançado) na produção oral d e  Murilo nas sete sessões 

 

  

Observamos pelo gráfico 2 que as SOTs 1 e 2 têm 4 ocorrências de itens avançados, a 

SOT 3 tem 2 ocorrências e a SOT 4 tem zero ocorrências. O número de ocorrências é mais 

elevado nas SOTs 5, 6 e 7. 

Esses dados corroboraram a necessidade de verificação qualitativa dos motivos que 

levaram a produção oral de vocabulário rico a ser inexistente em uma das SOTs, nos 

parecendo igualmente interessante verificar o que poderia ter proporcionado o crescimento 

dessa produção nas sessões seguintes. Esses resultados nos direcionaram a atenção para as 

SOTs 04, 05, 06 e 07, já que se destacaram de alguma maneira, e nos levaram à busca pela 

resposta da segunda pergunta de pesquisa, que visava a descobrir que características do 

cenário de aprendizagem mostram-se mais relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões 

orais de TTDii. 

 

3.1.2 Análise quantitativa dos resultados de Saulo 

 

A análise dos dados produzidos pelas sessões de Saulo não mostra variações 

importantes quanto ao repertório composto pelas palavras da lista 1 (vocabulário básico) ao 

longo das sete sessões, mas mostra predominância de vocábulos dessa lista em todas as 

SOTs, o que condiz com as impressões do aluno quanto à sua produção e interação oral em 

um nível básico, conforme expressou em sua autoavaliação
30

. 

                                                           
30

 Não nos estenderemos nesta análise por não ser o foco da proposta deste trabalho 
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O perfil lexical de Saulo informado segundo a categoria types ao longo das sete 

sessões, considerando as listas 2 e 3, pode ser verificado no gráfico 3 a seguir. 

 
 

Gráfico 3 – Percentual de types das listas 2 (vocabulário intermediário) e 3 (vocabulário avançado) usados 

por Saulo nas sete sessões. 
 

 

 

O gráfico 3 mostra que, ao longo de sete sessões, houve crescimento no percentual de 

utilização de types da lista 3 nas SOTs 4 e 5, seguidos por um declínio gradual nas SOTs 6 e 

7, sendo que os percentuais relativos às SOTs 6 e 7 são superiores aos obtidos nas SOTs 1, 2 

e 3. Houve também crescimento de destaque (em relação às demais SOTs) do percentual de 

types da lista 2 na SOT 05. 

Os resultados relativos à lista 3 da categoria families mantêm relação com os 

resultados apresentados na categoria types, sendo que, por trazer o número de ocorrências (e 

não os valores percentuais), permite uma visualização mais fácil da variação que ocorre entre 

as SOTs. A apresentação da produção relativa às listas 2 e 3 segundo a categoria families está 

no gráfico 4 (a seguir).  
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Gráfico 4 – Ocorrências na categoria families das listas 2 (vocabulário intermediário) e 3 (vocabulário 

avançado) na produção oral de Saulo nas sete sessões 

 

 

 

Consideramos mais relevantes as variações percebidas nas SOTs 5, 4 e 6, que, nessa 

ordem, apresentam número mais alto de ocorrências; ou seja, as que apresentaram maior 

número de palavras da lista 3 (vocabulário avançado). Para selecionar os índices que se 

destacavam, tomamos como referência a SOT com maior produção, que é a SOT 5 - que tem 

12 ocorrências. Consideramos os valores mais altos aqueles que correspondiam a 50% ou 

mais desse número de ocorrências, o que nos levou ao número mínimo de ocorrências 

equivalente a 6 (que são 50% de 12), e por isso apontamos as SOTs 4, 5 e 6 como as mais 

relevantes. 

 

3.1.3 Considerações sobre as análises quantitativas de Murilo e Saulo 

 

Para concluirmos com uma análise do que descobrimos sobre os dois interagentes 

focais desta pesquisa, chamamos a atenção para o fato de que os interagentes tiveram 

crescimento em sua produção nas categorias types e families, quanto à utilização de palavras 

das listas 2 (vocabulário intermediário) e 3 (vocabulário avançado), especificamente na SOT 

05. Isso nos levou a considerar a possibilidade de ter havido motivação contextual semelhante 

nessa SOT. Outro dado que nos chamou a atenção foi a produção de palavras da lista 3 na 
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SOT 4 pelo interagente Murilo. Nessa sessão o número de palavras da lista 3 foi igual a zero. 

Entendemos que também havia necessidade de investigação qualitativa da SOT 4 para que se 

compreendesse se existe relação entre o contexto e a baixa produção de palavras consideradas 

ricas ou avançadas. Ressaltamos, entretanto, que as palavras da lista 2, embora consideradas 

menos avançadas do que as da lista 3, mas mais avançadas que as da lista 1 sofreram 

aumento na mesma sessão (SOT 04).  

Como resultado deste estudo, pudemos verificar que há maior evidência quantitativa 

de POVR de ambos os participantes nas últimas três sessões do que nas primeiras. O 

interagente Saulo apresenta crescimento percentual quanto à sua produção de itens 

avançados na quarta sessão, antes do que Murilo. Mais especificamente na sessão 05 há 

crescimento nos percentuais de POVR de ambos os interagentes, conforme já apontado. 

Todas as afirmações descritas acima relativas à análise quantitativa dos dados dos 

interagentes Saulo e Murilo passaram por análise qualitativa, que se encontra na próxima 

subseção desta dissertação. A análise qualitativa aponta as características do cenário de 

aprendizagem que mostram-se mais relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões orais de 

TTDii. 

 

3.2 A análise qualitativa 

 

Esta subseção apresenta a análise qualitativa dos dados gerados por Murilo e Saulo e 

pretende fundamentar a resposta à segunda pergunta de pesquisa:  que características do 

cenário de aprendizagem mostram-se mais relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões 

orais de TTDii? A análise que aqui apresentamos fundamenta-se nos resultados obtidos na 

fase quantitativa da pesquisa. Tomamos as sessões que se destacaram por terem níveis mais 

altos de POVR e analisamos todas as ocorrências de VR relacionando-as às características do 

cenário pedagógico e aos conceitos teóricos que fundamentam a prática de teletandem. 

Analisamos também a sessão da parceria de Murilo em que a produção foi igual a zero em 

busca de fatores contextuais que pudessem explicar a ausência de POVR naquela SOT. 

Com base nos resultados que foram semelhantes para ambos os interagentes, 

dividimos a análise nas seguintes subseções: (i) POVR relacionada ao tipo de discurso 

“realização de uma tarefa”; (ii) POVR relacionada ao tipo de discurso “discussão de um 

tema” (iii) Produção oral de vocabulário relacionada ao tipo de discurso “conversação livre”; 
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(iv) A relação entre a observância dos princípios do TTD e a  produção de vocabulário 

intermediário e avançado.  

 

3.2.1 Murilo 

 

3.2.1.1 POVR de Murilo relacionada ao tipo de discurso “realização de uma tarefa” 

 

A SOT 5 e parte da SOT 7 tratam da realização da tarefa de escrita colaborativa 

síncrona (TECS) em língua inglesa proposta pelas professoras das turmas. Como relatado no 

capítulo de metodologia, o previsto era que a tarefa fosse feita nas SOTs 05 e 06; porém, o 

parceiro de Murilo faltou à sexta SOT e, por decisão de Murilo e aceitação de seu parceiro, 

eles decidiram termina-la na última sessão, que é a 07. 

Relembramos que escolhemos trabalhar com apenas a lista 3 na análise qualitativa, já 

que essa é a lista considerada mais avançada, com palavras menos frequentes e, portanto, 

consideradas mais ricas.  Nossa decisão foi tomada com base no grande volume de dados 

para analisar, e consequente necessidade de síntese. Relembramos também que, embora 

tenhamos usado a categoria families para visualização dos resultados quantitativos, na análise 

qualitativa enfocaremos apenas a categoria types, que nos leva às ocorrências exatas nos 

textos transcritos e possibilita a análise do momento da conversação em que a palavra foi 

utilizada, ou seja, do contexto da palavra.  

Os  types  da  lista  3  (vocabulário avançado) encontrados  pelo  programa  RANGE  

na  SOT  05  e  suas respectivas ocorrências são, em ordem alfabética, os seguintes: award (4 

ocorrências); document (1 ocorrência); plot (1 ocorrência); plots (4 ocorrências); racist (10 

ocorrências); text (1 ocorrência); theme (1 ocorrência); tragedy (1 ocorrência); translator (1 

ocorrência). 

Os types da lista 3 produzidos na SOT 07 e suas respectivas ocorrências são, em 

ordem   alfabética:   academy   (5   ocorrências);   award   (1   ocorrência);   awards   (7 

ocorrências); cited (2 ocorrências); context (1 ocorrência); interaction (1 ocorrência); 

paragraph (1 ocorrência); review (1 ocorrência); text (1 ocorrência); translate (1 ocorrência). 

Para relacionarmos as ocorrências lexicais relatadas acima ao seu contexto de 

ocorrência, organizamos os dados de acordo com duas perguntas. 1. A ocorrência está 

relacionada à realização da tarefa (escrita colaborativa)? 2. O que exatamente os alunos 
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estavam fazendo para realizar a tarefa de escrita colaborativa? Dispusemos esses dados no 

quadro (9) a seguir, que contém as ocorrências de POVR das SOTs 5 e 7. 

 

Quadro 9 – Vocabulário rico (lista 3) produzido por Murilo durante a realização da tarefa de escrita 

colaborativa nas SOTs 5 e 7 

SOT 
Ocorrência de VR 

(Type da lista 3) 

Ocorrência 

relacionada à 

realização da 

tarefa? 

O que exatamente os alunos 

estavam fazendo para realizar a 

tarefa de escrita colaborativa 

07 Academy SIM Execução da tarefa 

05/ 07 
Award (SOT 05 e 07) 

Awards (SOT 07) 
SIM Execução da tarefa 

07 Cited SIM Execução da tarefa 

05 Document SIM 
Organização para              

realização da tarefa 

07 Paragraph SIM 
Reflexão posterior relativa à tarefa 

(feedback do parceiro) 

05 

Plot 
 

Plots 

SIM 
Organização para             

realização da tarefa 

05 Racist SIM 
Organização para              

realização da tarefa 

07 Review SIM 
Reflexão posterior relativa à tarefa 

(feedback do parceiro) 

05/ 07 Text SIM 

SOT 05: Organização para 

realização da tarefa 

SOT 07: Reflexão posterior 

relativa à tarefa 

(feedback do parceiro) 

05 Theme SIM Execução da tarefa 

05 Tragedy SIM 
Organização para            

realização da tarefa 

05/ 07 

Translator (SOT 05) 

 

 

Translate (SOT 07:  

1 ocorrência) 

 

SIM 

 

Organização para realização da 

tarefa 

 

- NÃO 

07 Context (1 ocorrência); NÃO - 

07 Interaction (1 ocorrência); NÃO - 

 

Conforme se vê nos dados apresentados no quadro anterior, 14 dos 17 types ricos 

(avançados) ocorridos entre as SOTs 5 e 7 se relacionavam à TECS proposta pelas 

professoras aos alunos. Essas ocorrências foram efetivamente produzidas por Murilo 

oralmente durante a sessão, o que não quer dizer que tenham sido produzidas apenas por 

Murilo, pois em alguns casos o termo aparece na fala do americano antes de aparecer na do 

brasileiro, ou o contrário.  

Em análise dos diálogos que continham as ocorrências apresentadas no quadro 9, 

observamos ainda que, o uso por Murilo de alguns itens lexicais ricos foi por vezes motivado 
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pela fala do parceiro, que tentava explicitamente ensinar-lhe o termo, e, em outros casos, 

parecia ser produzido por uma demanda do contexto, mas não diretamente do parceiro. 

Percebemos também que o texto escrito que estava sendo elaborado teve papel fundamental 

na POVR de Murilo nas SOTs 5 e 7, por vezes servindo de motivação primária para a 

produção da palavra que iria, durante a sessão de TTDii, manifestar-se na forma oral através 

de discussões entre os interagentes. Nossas impressões aqui descritas podem ser confirmadas 

a seguir, enquanto demonstramos o modo de produção de VR, ilustrando-o através da 

apresentação de duas ocorrências contidas no quadro 9 que se dão de uma maneira recorrente 

nesta parceria: são elas as palavras “award” e “plot”.  

A palavra “award(s)” é um dos casos em que a ocorrência parece ser motivada 

diretamente pela fala do parceiro. O vocábulo ocorre tanto na SOTs 5 como na SOT 7, sendo 

que na quinta sessão é produzido enquanto o par americano de Murilo ensinava-lhe uma 

colocação, “an Oscar award winning movie”, e na sétima sessão é produzida enquanto os 

parceiros discutem a escrita de Murilo. Abaixo (excerto 1) se vê o diálogo entre os parceiros 

transcrito no momento em que “award” (destacado em negrito) é ensinado de maneira 

colocada pelo parceiro americano. 

A Crash you can say Crash comma and ah an Oscar award winning movie 

B okay and:: 

A It was... ah:: is ah this type of movie whatever type of movie it is... 

B okay ahm:: award movie ah:: should I... put the:: the year? 

A award should be, should come before winner  

B okay award Oscar award 

A an Oscar award WINNING movie 

B oh okay... ((digita)) movie... directed... can I say that? 

A yeah yeah so directed by whoever directed it 

 Excerto 1: SOT5 

No diálogo apresentado no excerto 1, os parceiros construíam o texto de maneira 

colaborativa quando o americano sugere a colocação “an Oscar award winning movie”. O 

brasileiro digita e repete em voz audível “award movie”. Ao passo que o americano replica: 

“award should be, should come before winning. An Oscar award WINNING movie”. Assim, o 

brasileiro acaba finalizando sua colocação com a expressão ensinada pelo americano e 

acrescenta menção ao diretor “an Oscar award winning movie directed by Paul Haggis”.  

Nova ocorrência da palavra “award” aparece na sessão 7, durante discussão gerada 

pelo trecho escrito por Murilo em que ele tentava estabelecer uma comparação entre o filme 
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Crash e outros filmes ganhadores de Oscares.  A situação que parece estar acontecendo, 

segundo nossa interpretação da gravação em vídeo, é que Murilo havia trabalhado na escrita 

da resenha em casa após a sessão 5 (em que os parceiros fizeram a TECS no laboratório de 

TTD), e o parceiro de Murilo havia feito revisão no texto usando o Google docs
®
 e deixado 

um comentário perguntando o que Murilo queria dizer com o trecho “Another interesting fact 

is that Crash is the winner of best picture that less won Academy awards“. Ao ler o trecho, o 

parceiro de Murilo havia entendido que o filme Crash havia ganhado menos Oscares do que 

os demais filmes, e pergunta a Murilo se era isso que queria dizer. A partir daí se estabelece 

uma discussão para que o americano entendesse o que ele pretendia dizer e pudesse auxilia-lo 

na estruturação de seu texto. Um excerto com o diálogo a que nos referimos está apresentado 

abaixo (a palavra “award” está destacada em negrito).  

 

A 

 

another interesting fact is that Crash is the winner of best, of best picture that less... won 

Academy Awards... so you're saying that Crash won less Academy awards than the rest of 

them is that what you're saying? 

B ahm no eh:: comparing the movies that already ha::d won eh the best movie the best picture... 

Crash was the ah the one who:: the one who last... won less Academy awards in in general like 

Crash only won three three:: three awards and... other another movies eh won four or five or 

six 

A gotcha... so I would say something like ahm [PAUSA LONGA] what were the other two 

pictures? what were the other two movies? 

B oh ah ahm eh:: I'm not comparing with with one exactly mo/one movie eh with the general all 

movies 

Excerto 2: SOT7 

 

Como se pode perceber pelo excerto, o par americano de Murilo não conseguia 

entender o que o brasileiro desejava dizer, e, por isso, a discussão se estende por algum 

tempo. Após Murilo fornecer diferentes informações, a sugestão do americano é de que, onde 

Murilo diz “that less won Academy awards”, diga em vez disso“ that won less Academy 

Awards”.  

Essa ocorrência nos mostra não só uma situação em que a POVR parece ser motivada 

diretamente pela fala do parceiro, como mencionamos anteriormente, mas também um 

exemplo de uma situação recorrente, em que a elaboração do texto escrito teve papel decisivo 

na POVR do interagente brasileiro. Esse caso ilustra um momento em que a produção escrita 

impacta a produção oral de maneira a promover a POVR. Como se pôde verificar por nossa 

descrição do contexto de produção da palavra, o texto escrito não funcionou apenas como 
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pano de fundo para a POVR, mas pareceu ser o fator desencadeador de vocabulário 

específico. Esses resultados estão de acordo com o descrito por Aranha, Luvizari-Murad e 

Moreno (2015, p. 282) que, ao mencionarem tarefa semelhante, porém assíncrona, descrevem 

seus os objetivos como “não apenas o desenvolvimento da habilidade escrita, como também 

fornecer insumo para as discussões durante a interação”. Além de contribuir para o 

desenvolvimento da habilidade escrita e para fornecer insumo para as discussões orais, como 

descrito pelos autores, vimos que o texto escrito delimitava o vocabulário trabalhado de forma 

que, pela natureza do texto proposto, tornava-o mais acadêmico e elaborado. Se tomarmos 

apenas um pequeno trecho, como o excerto 2 por exemplo, podemos observar que o 

vocabulário escolhido pelos alunos relacionava-se ao gênero “resenha de filme”, com uso de 

palavras como “winner”, “best Picture”, “Academy awards”, “movies”, “awards”. Assim, o 

texto escrito impactava a produção oral ao fazer com que o detalhamento e riqueza exigidos 

na escrita de uma resenha de filme fossem discutidos oralmente pelos parceiros, que se 

dispuseram à empreitada conjunta da escrita do texto. 

 Situação de POVR que também se mostrou recorrente foi aquela em que a produção 

da palavra ocorreu por uma demanda do contexto, mas não havia uma relação direta com a 

fala do parceiro. Exemplo disso é a ocorrência do vocábulo “plot”, produzido quando, antes 

mesmo de iniciarem a tarefa escrita propriamente dita, o brasileiro fala sobre o filme ao 

parceiro que não o havia assistido. Abaixo está o excerto do trecho da conversa em que a 

palavra “plot” é produzida.  

 

 
B 

((risos)) is:: crash is like ahm::: won Oscar in two thousand and six? I guess two thousand and 

six.  

A 2004... that's pretty good. 

B yeah... é wikipedia it's wrong ((risos)) okay ahm:: and:: I like the movie but I think it's very 

ahm:: it's hard to:: write things about because it's... four or f/five or four... okay four or five 

plots and then... a lo/ do you know is/is:: ahm ahm is a good movie I like the movie I liked the 

movie yeah [PAUSA LONGA] 

A it's got a lot of stuff going on. 

B yeah yeah... and then ahm:: h/how was the pronunciation? this word ((digita)) 

A alright hold on, let me pull it up. 

B Okay 

A Prejudice 

B prejudice yeah and... talked a lot about prejudice... and I ahm::: I really I didn't wait... the end I 

was... waiting like some tragedy or ((risos)) but it's ahm like a happy end 
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A Aham 

Excerto 3: SOT 5 

 

No diálogo contido no excerto 3, podemos perceber que os alunos estavam falando 

sobre o filme Crash e sobre a data da premiação do Oscar. Embora o parceiro de Murilo não 

conhecesse o filme, tinha uma página da Wikipedia com informações sobre o filme aberta 

enquanto conversava Murilo, e, por isso, é capaz de corrigi-lo quanto à data da premiação. Ao 

fornecer informações e suas impressões ao parceiro, Murilo diz que são, na verdade, quarto ou 

cinco enredos (“plots”). Esse é um tipo de situação recorrente na parceria, em que não houve 

motivação direta na fala do parceiro para que Murilo produzisse determinada palavra, mas 

outro elemento do contexto parece ter tido maior influência para a POVR. Neste caso, o 

elemento contextual de maior incidência sobre a POVR foi o tema “resenha do filme Crash”, 

e não a tarefa de escrita síncrona propriamente dita. Nossa afirmação baseia-se no fato de que, 

no momento específico de produção do VR “plot”, os alunos não estavam ainda efetivamente 

trabalhando na escrita, mas discutiam sobre o filme e falavam de suas impressões.   

É importante notar que essa divisão que fazemos entre os elementos do contexto é 

meramente didática, pois reconhecemos que, na prática, não é possível se pensar em uma 

dissociação entre eles. Ou seja, o tema estava relacionado à TECS e foi por ela determinado, 

mas, no momento da produção oral do VR a escrita não estava ainda em andamento. 

Ao examinarmos os dados a fim de compreendermos o que especificamente os 

parceiros estavam fazendo para realizar a tarefa na SOT 5, encontramos evidências de que 

existem três fases distintas na realização da mesma, que são: (i) fase anterior à sua execução, 

foi usada para os alunos se organizarem, e por isso a chamamos de “organização para 

realização da tarefa”; (ii) uma fase que foi a escrita propriamente dita, e, por isso nos 

referimos a ela como “execução da tarefa”; e (iii) uma fase, posterior à escrita, em que os 

parceiros refletiam sobre sua ação e por isso a chamamos de “reflexão posterior relativa à 

tarefa (feedback do parceiro)”. Esses dados estão no quadro 9, já apresentado. 

Observamos também que a primeira fase, anterior à tarefa propriamente dita, que aqui 

chamamos de “organização para realização da tarefa” foi a fase de maior produção de 

vocabulário rico considerando toda a duração da TECS. A discussão sobre o filme e a 

organização para a TECS respondem pela produção de 7 types (vocábulos inéditos), ao 

passo que a tarefa propriamente dita propiciou a produção de 5 types, e a reflexão posterior à 
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tarefa proporcionou que fossem produzidos 3 types, totalizando 15 types em toda a tarefa nas 

duas SOTs.  

Quando analisamos as três fases, que são bem marcadas nesta parceria, observamos 

que a segunda e a terceira fase de realização da tarefa, a que chamamos de “execução da 

tarefa” e “reflexão posterior relativa à tarefa (feedback do parceiro)” estavam intrinsicamente 

relacionados ao tipo de discurso do CA “realização de uma tarefa”. Porém, se observarmos o 

discurso envolvido na primeira fase desta parceria, a que chamamos de “organização para 

realização da tarefa”, embora seja parte de uma sessão destinada à realização da tarefa e tenha 

sido por ela motivada, tem características que interpretamos como relacionadas a outro tipo de 

discurso do CA, a “discussão de um tema” (ARANHA; LEONE, 2016).
31

  

Assim o classificamos por causa da maneira com que essa dupla de interagentes 

conduz a realização da tarefa: eles discutem o tema proposto para a escrita da resenha em 

inglês antes de efetivamente escreverem o texto de maneira colaborativa e síncrona. Essa fase 

específica de discussão guarda semelhanças com o discurso presente em outra forma de 

condução da sessão oral no TTDii, que é a conversação guiada por temas sugeridos pelo 

professor da disciplina, conforme descrito em Aranha e Cavalari (2014).  Acreditamos, 

portanto, que por ser esse o tipo de discurso dominante naquele momento, tendo mais 

semelhança com outra tarefa existente no âmbito do TTDii, que é assíncrona, do que com a 

TECS, fazemos melhor classificação se a considerarmos como relativa ao tipo de discurso 

“discussão de um tema”, em vez de “realização de uma tarefa”.  

Organizamos as ocorrências de VR das SOTs 5 e 7, separando-as pelo tipo de discurso 

do CA que predominava no momento em que a palavra é produzida e apresentamos essa 

categorização no quadro 10 (a seguir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 A divisão dos tipos de discurso em três, que são “realização de uma tarefa”, “discussão de um tema” e 

“conversação livre” foi proposta por Aranha e Leone (2016) com objetivo diferente do que temos neste trabalho. 

As autoras não fornecem detalhamento sobre o que exatamente querem dizer com cada um dos tipos de discurso 

por elas apontado. As atribuições que fazemos nesta investigação correspondem à nossa interpretação do 

proposto pelas autoras, e baseia-se em nosso entendimento dos resultados obtidos por nós. Essa explicação foi 

dada no capítulo de metodologia, ao comentarmos a descrição do cenário pedagógico dos grupos focais da 

pesquisa. 
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Quadro 10 – Panorama demonstrativo dos tipos de discurso do CA predominantes no momento das 

ocorrências de VR de Murilo nas SOTs 5 e 7 

 

Tipo de discurso do CA 

“Realização de uma 

tarefa” (SOT de ocorrência) 

Tipo de discurso do CA 

“Discussão de um tema” 
(SOT de ocorrência) 

Tipo de discurso do CA 

“Conversação livre” (SOT 

de ocorrência) 

Academy (7) 

Award (5 e 7) 

Awards (7) 

Cited (7) 

Paragraph (7) 

Review (7) 

Text (7) 

Theme (5) 

Document (5) 

Plot (5) 

Plots (5) 

Racist (5)  

Text (5)  

Tragedy (5) 

Translator (5) 

Translate (7) 

Context (7) 

Interaction (7) 

Total de ocorrências: 8 Total de ocorrências: 7 Total de ocorrências: 3 

 

Como se vê no quadro 10, o tipo de discurso que mais propiciou POVR nas sessões 

em que a tarefa de escrita colaborativa síncrona estava em andamento foi o tipo de discurso 

“realização de uma tarefa”. Porém, o tipo de discurso “discussão de um tema” também 

ocasionou um número de ocorrências de VR mais alto (7 ocorrências), próximo ao número de 

ocorrências do discurso “realização de uma tarefa” (8 ocorrências). O tipo de discurso 

“conversação livre” ocorre na sessão 7 pelo fato de os interagentes terem finalizado a tarefa 

de escrita usando metade do tempo dedicado à língua inglesa (em aproximadamente 15min) e 

terem passado a interagir em conversação livre depois disso. A parte da sessão 7 que não foi 

dedicada à tarefa durou 15min (a duração total da parte dedicada à língua inglesa é de aprox. 

30min) e gerou 3 ocorrências de VR. Não discutiremos detalhadamente as ocorrências 

relativas a esse tipo de discurso nesta subseção, por tratar especificamente da realização da 

tarefa, mas, adiante apresentamos outros dados que se destacaram, e que ocorreram nas 

sessões em que o tipo de discurso do cenário de aprendizagem que predominava era a 

“conversação livre”.  

 

 

3.2.1.2 POVR de Murilo relacionada ao tipo de discurso “discussão de um tema” 

 

O grupo de TTDii de onde nós retiramos os nossos pares focais não  recebeu como 

tarefa a discussão de temas, mas sim a escrita colaborativa síncrona. Porém, na parceria de 

Murilo, a SOT 6 acontece de maneira diferente do proposto em cronograma e, segundo 
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observamos em nossa análise, é marcada pelo tipo de discurso “discussão de um tema”, que é 

o que pretendemos demonstrar com a apresentação de nossa análise nesta subseção. 

Como relatado na sessão de metodologia, mais especificamente na descrição  do  

cenário  de  aprendizagem,  na SOT  06  o  parceiro americano de Murilo faltou e foi 

substituído pela professora responsável pelo grupo, Alice. A sessão durou apenas 11 minutos 

e 4 segundos e somente a conversação em língua inglesa aconteceu, pois Alice teria que 

substituir outra aluna americana que havia faltado no mesmo dia. É interessante notar que 

apesar da curta duração da sessão, o número de palavras produzidas por Murilo é aproximado 

ao de outras SOT com maior duração. Na SOT 06, Murilo disse 1002 palavras ao longo de 

11minutos e 4 segundos, esse número de palavras é próximo ao produzido  na  SOT  3,  

quando  Murilo  disse  1042  palavras  ao  conversar  com  seu parceiro ao longo de 22 

minutos e 52 segundos (a SOT 03 durou o dobro de tempo da SOT06). Em sua participação, 

Alice parece estar conduzindo a conversa de maneira a deixar que Murilo domine o tempo de 

fala, ou talvez fazendo com que ele se mantivesse motivado a se expressar de diferentes 

maneiras, como se pode observar no excerto abaixo. A inicial A é usada para a identificação 

de Alice e B para Murilo.  

 

A So, when you when you say that the movie is about prejudice, what do you mean exactly? 

B Yeah ahm:: like... I'm sorry,  I, I am really a little/ [PAUSA LONGA] I don't know the word 

but when I am talking English I can't express myself very well so [A: oh that's okay] I, I will 

try 

A Me too ((risos)) 

B Okay ahm:: so ahm:: when we:: ahm:: the story like... shows ahm:: [PAUSA LONGA] the Uni/ 

in:: Los Angeles and then... we have like people from different ahm::: different origins 

different ethnics ethnics 

A Oh, different ahm ethnicities 

B Ethnicities yeah and then ahm::: [PAUSA LONGA] there ahm there is like/ there are like ahm 

the/ African American and there are ahm:: the::: I don't remember very well okay and::: 

A Maybe, ahm his maybe Latinos or Hispanics 

B Yeah:: yes:: yes also Latinos 

A And also white, white people. 

B Yeah, yeah. From the United States and then we that ahm:: that/ahm there are like there is like 

the racism between those people but also/ there is pre/ eh racism between/ people from the 

same ethnity ethnicities  

Excerto 4 – SOT 6  
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As respostas de Alice à narrativa de Murilo, fazendo colocações como “so, when 

you when you say that the movie is about prejudice, what do you mean exactly?”, nos 

parecem uma forma de manter o tempo de fala de Murilo, ou talvez tenham tido o propósito 

de  permitir que ele continuasse a falar de maneira mais aprofundada, expandindo e 

aperfeiçoando sua argumentação. Acreditamos ser esse o motivo para que uma sessão com 

duração tão curta tenha acabado por propiciar a produção de uma quantidade de itens lexicais 

equivalente àquela produzida em SOTs de duração duas ou três vezes superior. 

Com relação a essa postura de Alice, citamos outro momento que nos parece ilustrar 

bem a maneira com que a professora parece conduzir a sessão: Murilo já havia acabado de 

falar sobre o filme, havia dado tom de finalização e, em resposta, Alice pergunta a ele como 

ele compararia, em uma redação, a realidade do filme com a realidade brasileira. Esse diálogo 

está no excerto a seguir:  

 

A cool so so if you if you had to write a: composition instead of like just telling the story of the 

movie if you had to compare that the reality of the movie the reality that it shows about the 

US to the reality in Brazil 

B okay I think ahm::: ye/yeah it's it's really like ahm:: in Brazil we ah we a also have/ racism 

and it's like [PAUSA LONGA] ahm::: is huge is huge? I can say huge Can I say huge? 

A Yes 

B yeah it's huge but 

A Yeah 

B ah we:: have this like this different ethnicity here but a/ we still have racism and pre/ 

prejudice and... just like the movie just like we saw in the movie and/ it's strange when we 

think that... people f/ can:: can't ah live together and/ 

Excerto 5 – SOT 6 

 

O excerto 5 ilustra mais uma vez como toda a contribuição de Alice parece ser com o 

intuito de permitir que Murilo se expressasse pelo maior tempo possível, e com o maior 

detalhamento possível. O excerto 5 demonstra isso, pois, ao encerrar um tópico, Murilo 

poderia ter ficado sem assunto, mas Alice propõe uma situação hipotética em que ele teria que 

escrever sobre o assunto, e pede que ele acrescente informações àquilo que disse antes, 

comparando a realidade do filme à realidade de seu próprio país.  

Além de impactar a quantidade de palavras produzidas por Murilo naquela sessão oral, 

Alice também parece influenciar outro aspecto da produção oral de Murilo: a qualidade da 
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linguagem por ele utilizada. Como mencionado anteriormente, a SOT 6 tem a maior POVR 

dentre todas as SOTs, considerando o percentual de produção de VR. Se compararmos o 

número de ocorrências de VR na SOT 6 às demais SOTs com os melhores resultados de 

POVR, ela é inferior à SOT 05 em um item, pois a SOT 05 tem 8 ocorrências e a SOT 06 tem 

7 ocorrências de VR. Porém, em análise percentual; ou seja, que considera a quantidade de 

itens lexicais produzidos em cada sessão, a SOT 06 é a que produz o mais alto percentual de 

itens ricos. Isso significa que ela apresenta a maior proporção de VR em relação ao número de 

palavras produzidas naquela sessão. 

As palavras da lista 3 (vocabulário avançado) produzidas por Murilo e lidas pelo 

programa na SOT 06 são, em ordem alfabética: Academy (1 ocorrência), ethnicity (3 

ocorrências), ethnics (2 ocorrências), evident (2 ocorrências), origins (1 ocorrência), plots  (1  

ocorrência),  racism  (4  ocorrências),  racist  (1  ocorrência),  translate  (1 ocorrência) e 

translator (2 ocorrências). 

Quanto ao tipo de discurso produzido na sessão 6, entendemos que não se pode dizer 

que a dupla estava em conversação livre, pois havia uma condução por parte de uma 

professora que direcionava a fala de Murilo. Entendemos que o tipo de discurso envolvido na 

POVR de Murilo na SOT 6 seja “a discussão de um tema”. Para apresentar os dados que nos 

levaram a essa conclusão, apresentamos no quadro 11 (a seguir) os conteúdos e temas 

abordados por Murilo e Alice, bem como a explicitação de quem propõe cada tema.  
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Quadro 11 – Descrição dos conteúdos e temas abordados na SOT 06 
 

Conteúdo da conversa Tema 
Quem estabelece o 

tema 

Explicação da ausência do parceiro 
 

Questão organizacional 

 

Alice 

Filme assistido pela turma de 

Brasileiros 

 

O filme Crash 

 

Alice 

Interrupção para pedir que Murilo desse um 

recado à professora brasileira 
 

Questão organizacional 

 

Alice 

Enredo do filme Crash O filme Crash Alice 

Tema do filme O filme Crash Alice 

Impressões de Murilo sobre o 

Filme 

 

O filme Crash 

 

Alice 

Ano em que o filme foi lançado O filme Crash Alice 

Elenco do filme O filme Crash Alice 

Comparação da realidade do 

filme e a realidade brasileira; racismo nos dois 

países: Estados Unidos e Brasil 

 

Problemas sociais, 

discriminação racial 

 

 

Alice 

Informação pessoal sobre Alice 

(nacionalidade, naturalidade, educação 

superior) 

Pessoal 
 

Murilo 

Informação pessoal sobre Murilo 

(curso de graduação) 
 

Pessoal 

 

Alice 
 

 

Um dos aspectos desse panorama da conversa entre Murilo e Alice que nos chama a 

atenção é que os temas da conversa foram quase que completamente definidos por Alice. Em 

análise das gravações, observamos que, utilizando-se de perguntas curtas, Alice segue 

propondo ou mantendo temas para a conversa até o seu fim. A única exceção a esse padrão é 

um rápido momento ao fim da conversa, em que Murilo expressa curiosidade em relação ao 

fato de Alice ser brasileira e trabalhar em outro país, e lhe faz algumas perguntas a esse 

respeito, estabelecendo novo tópico de conversa.  

Toda a produção de VR de Murilo se dá em discussões de temas propostos por Alice 

e nossa interpretação é de que isso ocorreu primordialmente pelo fato de ela ter delimitado 

temas que direcionaram a fala de Murilo a produzir vocabulário mais avançado. Mesmo 

quando lhe faltava o termo exato, Murilo era ajudado por Alice e acabava por conseguir se 

expressar usando as palavras que buscava, embora não soubesse sua forma correta, como 

demonstramos pelo excerto a seguir. A fala de Alice está representada pela inicial A à 

esquerda e a fala de Murilo está representada pela inicial B.  
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B okay ahm:: so ahm:: when we:: ahm:: the story like... shows ahm:: [PAUSA LONGA] the Uni/ 

in:: Los Angeles and then... we have like people from different ahm::: different origins 

different ethnics ethnics 

A oh different ahm ethnicities 

B ethnicities yeah and then ahm::: [PAUSA LONGA] there ahm there is like/ there are like ahm 

the/ African American and there are ahm:: the::: I don't remember very well okay and::: 

A maybe ahm his maybe Latinos or Hispanics 

B yeah:: yes:: yes also Latinos 

A and also white white people 

B yeah yeah from the United States and then we that ahm:: that/ahm there are like there is like the 

racism between those people but also/ there is pre/ eh racism between/ people from the same 

ethnity ethnicities  

A ah yeah if it's if it's in the singular you say ethnicity 

B ethnicity yeah, thank you. People from the same ethnicity has like... ra/ eh is ra/ are racist too 

between each other and... then::: there i/ahm ahm::: sorry 

Excerto 6 – SOT 6 

 

Além de sugerir os temas através da elaboração de perguntas, podemos observar 

através deste excerto como, naquele momento, Alice auxiliou de maneira direta a produção 

vocabular de Murilo.  No diálogo descrito no excerto 6, Alice fornece a expressão buscada 

por Murilo, em seguida fornece variações de expressões para o que o interagente desejava 

dizer, e por fim, quando Murilo tenta utilizar a mesma palavra e o faz com flexão de número 

inadequada (usa a forma plural quando era necessária a singular), Alice, então, lhe fornece a 

forma correta. Em outros momentos da conversa entre Alice e Murilo, as produções de VR se 

dão de maneira menos direcionada como a que vimos no excerto 6. No restante da 

conversação entre eles, a intervenção de Alice esteve mais associada ao estabelecimento de 

um tema para que Murilo discutisse, já que o VR não fora diretamente oferecido por ela 

(como “ethnicities”/ “ethnicity”) naquelas situações, mas houve um direcionamento temático 

por meio de perguntas, como vimos nos excertos 4 e 5.  

Com base nas análises que aqui apresentamos, entendemos que o fator gerador de 

POVR na SOT 6 tenha sido a  escolha de  determinados  temas na maioria dos casos, pois, 

ao delimitar o assunto tratado em uma conversa, acabou-se por, consequentemente, direcionar 

o vocabulário que foi utilizado e que advinha do tema a que se relacionava.  
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Concluindo, o tipo de discurso do cenário de aprendizagem que influencia a POVR de 

Murilo na sessão 6 é a “discussão de um tema” em todas as ocorrências, e isso pode ser 

verificado pela análise que aqui apresentamos, mas há outros fatores que carecem de 

investigação, por nossos dados não darem conta deles, que são: a possível influência de 

fatores  metalinguísticos,  as habilidades profissionais de  Alice, e o fato de ela partilhar da 

L1 de Murilo. Não temos dados suficientes para investigar essas variáveis e, por isso, não 

podemos nos aprofundar nessas questões. 

 

3.2.1.3 POVR de Murilo relacionada ao tipo de discurso “conversação livre” 

 

A análise quantitativa da produção oral de Murilo nos aponta outras duas sessões que 

carecem de investigação qualitativa: a SOT 6 por apresentar o mais alto percentual de 

ocorrências de VR dentre todas as SOTs, e a SOT 4, por apresentar o percentual de POVR 

igual a zero.  

Ao analisarmos a SOT 04, observamos que o fator dos cenários de aprendizagem que 

se destacava como a variável de maior dissonância quando comparada às SOTs com altos 

índices de produção rica de vocabulário (SOTs 5, 6 e 7) era o tipo de discurso, já que 

naquela sessão os parceiros estavam em “conversação livre” na metade da sessão que 

corresponde à conversação em língua inglesa. Na SOT 04 a conversa em inglês ocorre com 

Murilo conduzindo a conversa e tendo o parceiro como um tipo de “tira-dúvidas”, já que, de 

tema em tema, o parceiro americano pergunta: “mais alguma dúvida?”, ao que Murilo 

responde o que mais  gostaria de saber e seguem para a próxima pergunta sobre qualquer 

assunto que Murilo venha a ter. Os  assuntos  abordados pelos parceiros são,  em  sua 

maioria, itens  linguísticos,  e acabam por concluir com dúvidas também sobre questões 

culturais. 

Para que melhor se compreenda como os parceiros conduziram a sessão oral, 

organizamos a sequência de temas discutidos ao longo dos 34 minutos e 29 segundos em que 

conversaram na SOT 04 na ordem em que são discutidos e, ao lado, colocamos uma breve 

descrição sobre o tema informado (quadro 12 a seguir). 
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Quadro 12 – Descrição dos temas e conteúdos abordados na SOT 04 
 

Tema Conteúdo específico da conversa 

Questão linguística Happy anniversary vs. happy birthday 

Questão linguística Difficult vs. Hard 

Questão linguística Pronoun “it” 

Questão linguística Town vs. City 

Gigantes corporativos Walmart, McDonald‟s etc. 

Questão cultural Americana 

(alimentação) 
Common types of juice 

Questão cultural americana 

(alimentação) 

Marshmallows and candies sold in the 

USA 

Questão cultural americana 

(alimentação) 

Brigadeiro and its recipe, ingredientes, how to 

eat it etc. 

 

Nos chama a atenção que os temas abordados na SOT 04 sejam temas recorrentes no 

teletandem em suas diferentes modalidades, que são questões linguísticas e questões culturais 

(TELLES, 2015; ARANHA, LUVIZARI-MURAD e MORENO, 2015). Relembramos que os 

dados quantitativos revelaram o maior percentual de produção de palavras intermediárias 

(lista 2) nesta SOT, se a compararmos às demais SOTs. Esse tipo de discurso propiciou 

produção de vocabulário intermediário (lista 2) de destaque, mas não de vocabulário avançado 

(lista 3), segundo nos mostram os dados da parceria de Murilo.  

A SOT 4 não é a única sessão que se dá com o tipo de discurso sendo 

predominantemente a “conversação livre”, pois o mesmo ocorre com as SOTs 1, 2 e 3. 

Retomamos aqui a produção oral de VR apresentada na análise quantitativa nessas SOTs: a 

SOT 1 teve ocorrência de 4 famílias de itens ricos, a SOT 2 de mais 4 famílias, e a SOT 3 de 

2 famílias. Esses valores são muito mais baixos que os obtidos nas SOTs em que o tipo de 

discurso era predominantemente a realização de uma tarefa ou discussão de um tema, que 

foram as SOTs 5, 6 e 7. A SOT 5 teve 9 ocorrências de famílias de VR, a SOT 6 teve 7 

ocorrências, e a SOT 7 teve 9 ocorrências.  

Segundo nossa interpretação dos dados, as SOTs 1, 2, 3 e 4 são as sessões que mais se 

parecem com a modalidade não-integrada de teletandem por terem como o tipo de discurso 

predominante a “conversação livre”. Acreditamos que o fato de não haver um direcionamento 

quanto ao conteúdo da sessão por parte do professor, acabe por manter a produção vocabular 
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em nível linguístico que oscila entre o básico e o intermediário, como ocorreu com Murilo e 

parceiro nesta sessão.  

Ao apresentarmos os dados referentes às SOTs 5 e 7, que foram dedicadas à realização 

da tarefa, apresentamos no quadro 9 as ocorrências que se deram em conversação livre na 

SOT 7: foram 3 ocorrências que se deram em aproximadamente 15 minutos de conversa. 

Destacamos o número de ocorrências que não se relacionavam à tarefa (3  ocorrências)  ser 

próximo  ao  observado  nas  três  primeiras  SOTs  (em  que  não  havia  uma  tarefa).  

Esse panorama parece estar relacionado ao aspecto do cenário de aprendizagem que é 

o tipo de discurso: se é conversação livre, discussão de um tema ou realização de uma tarefa. 

Durante as SOTs em que os alunos realizaram a tarefa, a produção de vocabulário rico foi 

mais alta, bem como a produção ocorrida durante a discussão de um tema. As SOTs que 

tinham seus discursos caracterizados como “conversa livre” tiveram índices mais baixos de 

produção rica (vocabulário avançado).  

 

3.2.1.4 A relação entre a observância dos princípios do TTD e a produção de vocabulário 

intermediário e avançado por Murilo 

 

Em nosso estudo, não encontramos evidências de que haja uma relação entre o 

cumprimento dos princípios da separação de línguas e da reciprocidade e a POVR de Murilo 

em qualquer das sessões. O princípio da separação de línguas não foi seguido nas SOTs 2, 5 e 

7, pois a metade da sessão relativa à prática da língua inglesa teve maior duração do que a 

metade relativa à prática da língua portuguesa nessas SOTs. Mesmo assim, tomando como 

referência as sessões em que o princípio foi observado, não houve, em nossos resultados, uma 

relação direta entre a POVR e a observância ou não da separação adequada das línguas; ou 

seja, valores altos e baixos de POVR aconteceram quando o princípio foi observado, e 

também quando não foi observado. Quanto ao princípio da reciprocidade, é o nosso 

entendimento de que ele é comprometido pela não observância do princípio da separação de 

línguas, já que os princípios são indissociáveis entre si (SALOMÃO; SILVA; DANIEL, 

2009). Pode ser que, na verdade, a falta da reciprocidade tenha implicado na não observância 

da separação das línguas. 

O princípio da autonomia, diferentemente dos outros princípios, pareceu exercer papel 

decisivo na POVR de Murilo, conforme procuraremos demonstrar a seguir. Espera-se que os 

participantes do TTD, em todas as suas modalidades, sejam responsáveis pelas decisões e 
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gerenciamento do próprio processo de aprendizagem; ou seja, que eles observem o princípio 

da autonomia. Quando os temas das sessões orais são estabelecidos por um professor, é o 

nosso entendimento que se exige dos interagentes um grau de autonomia menor do que se 

tivessem que eles mesmos escolherem os temas de sua conversa. Por outro lado, quando o 

tema é livre, os interagentes têm total autonomia para decidirem o conteúdo de sua sessão 

oral. 

Verificamos que, na SOT 04, Murilo tem total autonomia ao tomar as decisões quanto 

ao que desejava aprender durante toda a duração da parte da SOT dedicada à língua inglesa. 

Pergunta após pergunta, Murilo vai conduzindo a conversa com o parceiro de forma a sanar 

todas as suas dúvidas e discutir as questões que lhe pareciam relevantes. Acreditamos que 

seja esse o aspecto influenciador na maior produção de itens intermediários e menor 

proporção de itens ricos, que a maior autonomia tenha levado Murilo a escolher temas que 

geravam vocabulário menos avançado.    

Nas SOTs 5 e 7, por sua vez, a   tarefa  direcionava o interagente na utilização de 

vocabulário mais específico. Com menor autonomia nessas sessões, Murilo não decidiu o 

tema, embora tenha decidido como conduzir a conversa sobre o tema proposto. Acreditamos 

que a POVR com índices mais altos nessas sessões seja resultado do direcionamento 

linguístico dado ao grupo ao qual o TTD estava integrado, mediante o estabelecimento de 

uma tarefa e um consequente tema.  

Na SOT 6 não seria apropriado discutir os princípios teóricos norteadores do 

teletandem por se tratar de uma relação não convencional para o cumprimento da sessão oral: 

a de professor-aluno O princípio da separação de línguas não é seguido, pois apenas a língua 

inglesa pôde ser trabalhada. Ainda assim, é possível discutir a menor autonomia de Murilo 

naquela sessão, e como o direcionamento dado pela professora parece propiciar o melhor 

percentual de POVR por Murilo ao longo das sete sessões orais de teletandem daquela 

parceria.  

Não queremos com isso dizer que uma menor autonomia por si só fosse capaz de gerar 

melhores resultados quanto à produção de VR; o que de fato ocorre é que, a atribuição de 

temas mais avançados pelo professor, com consequente diminuição da autonomia do aluno, 

promove a produção de vocabulário de nível relativo ao tema proposto, que é mais avançado. 

Assim como na modalidade não-integrada (VASSALLO; TELLES, 2009), durante a SOT 4 

Murilo ficou livre para decidir o que queria aprender da língua alvo e como queria fazê-lo, 

com total autonomia, e isso rendeu-lhe uma produção oral de vocabulário básico e avançado; 
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já nas SOTs 5, 6 e 7 foi direcionado por tema ou tarefa propostos por um professor e obteve 

melhores índices de produção oral de vocabulário em nível avançado.  

 
 

3.2.2 Saulo 
 
 

Esta subseção apresenta a análise qualitativa dos dados gerados por Saulo e tem como 

objetivo, juntamente com a análise do interagente Murilo, fundamentar a resposta à segunda 

pergunta  de  pesquisa:  que características do cenário de aprendizagem mostram-se mais 

relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii? Assim como a análise dos 

dados de Murilo, para a análise qualitativa dos dados gerados pela fala de Saulo utilizamos os 

mesmos conceitos teóricos que nortearam a análise quantitativa, enfocando o vocabulário 

considerado mais rico por ser menos frequente e relacionando-o com as características do 

cenário pedagógico e os conceitos teóricos que fundamentam a prática de teletandem. 

 

3.2.2.1 POVR de Saulo relacionada ao tipo de discurso “realização de uma tarefa” 

 

Saulo e parceira seguiram o cronograma sugerido pelas professoras quanto às datas de 

realização das tarefas de escrita colaborativa síncrona, de forma que dedicaram as SOTs 03 e 

04 à escrita da resenha de filme em português e as SOTs 05 e 06 à escrita da resenha de filme 

em inglês. Iniciamos a análise pelas SOTs 5 e 6, que equivalem à realização da TECS em 

inglês, e em seguida analisamos separadamente a SOT 4 que, por tratar da TECS em 

português, guarda especificidades que não permitem que seja analisada junto às demais SOTs. 

Os types da lista 3 identificados pelo programa RANGE na SOT 05 de Saulo e 

parceira são, em ordem alfabética, os seguintes: attribute  (01 ocorrência); conclusion  (01 

ocorrência); ethnic  (01 ocorrência); incident  (01 ocorrência); inspired (01 ocorrência); 

offend  (01 ocorrência); offend  (01 ocorrência); paragraph  (01 ocorrência); racial  (02 

ocorrências); racism (01 ocorrência); racist (05 ocorrências); residents  (01 ocorrência); 

review  (01 ocorrência); text  (01 ocorrência); undergo (02 ocorrências). 

Os types da lista 3 identificados pelo programa RANGE na SOT 06 de Saulo e 

parceira são, em ordem alfabética, os seguintes: craft (1 ocorrência); disable (1 ocorrência); 

distant (1 ocorrência); formal (2 ocorrências); insights (1 ocorrência); review (3 ocorrências). 

Para relacionarmos as ocorrências lexicais ao seu contexto de ocorrência, organizamos 

os dados de acordo com as mesmas duas perguntas feitas para os dados de Murilo, que são: 1. 
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A ocorrência está relacionada à realização da tarefa (escrita colaborativa)? 2. O que 

exatamente os alunos estavam fazendo para realizar a tarefa de escrita colaborativa? 

Apresentamos abaixo a organização dos dados descritos em formato de quadro (13) para 

melhor visualização. O quadro contém as ocorrências das SOTs 5 e 6. 

 
Quadro 13 – Vocabulário rico (lista 3) produzido por Saulo durante a realização da tarefa de escrita 

colaborativa nas SOTs 5 e 6 

 

SOT 
Ocorrência de VR 

(Type da lista 3) 

Ocorrência 

relacionada à 

realização da tarefa? 

O que exatamente os 

alunos estavam fazendo 

para realizar a tarefa de 

escrita colaborativa 

05 Attribute SIM Execução da tarefa 

05 Conclusion SIM Execução  da tarefa 

06 Craft SIM Execução da tarefa 

06 Disable NÃO  --- 

06 Distant NÃO --- 

05 Ethnic SIM Execução da tarefa 

06 Formal (2 ocorrências) SIM Execução da tarefa 

05 Incident SIM Execução da tarefa 

06 Insights SIM Execução da tarefa 

05 Inspired SIM Execução da tarefa 

05 Offend   SIM Execução da tarefa 

05 Paragraph SIM Execução da tarefa 

05 

Racism  

SIM 

Execução da tarefa 
Racist 

Racial 
Organização para realização 

da tarefa 

05 Residents  SIM Execução da tarefa 

05 
Review 

SIM 
Organização para realização 

da tarefa 

06 SIM Execução da tarefa 

05 Text NÃO --- 

05 Undergo  SIM Execução da tarefa 

 

Das 19 ocorrências de types da lista 3 (vocabulário avançado), 16 se relacionavam a 

alguma fase da tarefa de escrita colaborativa síncrona.  Além de estarem atreladas à tarefa, as 

POVR por Saulo se dão por vezes motivadas por demanda do contexto, e não necessariamente 

de uma produção da parceira. Em outros momentos, porém, as POVR de Saulo são não 

apenas motivadas pela fala da parceira, mas parecem ser um reflexo da fala dela, como 

passaremos a exemplificar a seguir. 

Das 19 ocorrências ao longo das duas sessões, seis baseiam-se em contribuições feitas 

pela parceira. O excerto a seguir contém uma das ocorrências – residents - para que se 

entenda de que maneira se dão as produções de VR de Saulo com base nas da parceira. A fala 
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de Saulo está representada neste trabalho pela inicial B (brasileiro) e a fala de sua parceira 

está representada pela inicial A (americana) em coluna à esquerda dos diálogos. 

 

B Ethny is right? 

A Ethnicities 

B Ethnicities 

A Or ethnic background. The residents include…   

B What is residents? 

A Community members, you reside in a community, therefore you‟re a resident 

B Oh 

A The residents include white cops and their spouses...there‟s a director, right? 

B Yeah, a director 

Excerto 7- SOT 5 

 

No excerto acima, Saulo busca na fala da parceira significado para um termo 

desconhecido para ele. A ocorrência se dá ainda no início da sessão, ao resumirem o enredo 

do filme, quando ambos vão dizendo quem são as personagens e fazem algumas descrições. 

Para fazer contribuições quanto à vida das personagens, a parceira americana de Murilo diz 

“The residents include...”. Antes que a parceira finalizasse sua colocação, Saulo pergunta a 

ela: “What is residents?”, buscando definição para a palavra. Essa contribuição veio da 

parceira, e é produzida por Saulo como um reflexo da fala dela, já que buscava conceituação.  

Assim, 6 das 19 ocorrências de VR produzidos nas SOTs 05 e 06 registradas em 

análise quantitativa têm como base as contribuições da interagente americana, enquanto que 

13 são produzidas por Saulo de maneira independente da fala da parceira.  

É o nosso entendimento, segundo observação e estudo dos dados, que a execução da 

tarefa na parceria em TTD configura-se como uma forma produção oral em que estão 

envolvidos ao menos três elementos próprios ao TTDii, que são constitutivos do contexto de 

realização da produção vocabular dos interagentes. Explicitaremos esses três elementos, por 

crer estarem neles a razão para que algumas das ocorrências de VR sejam apenas reflexo de 

produções do parceiro, como foram os seis casos apontados em nossa análise. Os três 

elementos envolvidos na produção oral de VR na sessão de TTD em que estava envolvida a 

tarefa de escrita colaborativa síncrona foram: (i) o parceiro mais competente, que é “portador” 

de vocabulário em teoria de melhor qualidade, e tem potencial para transmiti-lo ao parceiro 

em uma sessão oral; (ii) o parceiro menos competente que, ao receber o conteúdo decide se irá 

aplica-lo, por quantas vezes e por quais meios (se de modo oral ou escrito)  em sua produção; 

e (iii) a tarefa, que faz o papel de cenário e veículo para a produção de vocabulário na SOT 
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em que deve ser executada. A tarefa é o motivo para a conversa e constitui-se ao mesmo 

tempo como o tema da mesma, ela delimita o tipo de vocabulário que irá “circular” no 

ambiente, indo e vindo dos parceiros, de diferentes formas e em diferentes níveis. É através da 

tarefa que o parceiro mais competente irá, de maneira direcionada e consciente, transmitir o 

vocabulário desejado pelo parceiro.  

No excerto (8) a seguir, podemos observar a relação entre os elementos constitutivos 

do contexto na produção oral de itens ricos por Saulo. As ocorrências de VR estão destacadas 

em negrito. 

 

B Maybe…oh, man (reads aloud) suffer with prejudice 

A Uh, suffer with prejudice. What do you mean? 

B Preconceito, racismo  

A Suffer, uh… 

B They are affected…some people… 

A Suffer…suffer with the prejudice… 

B Uh 

A Not with, but through 

B Ah, through, ok 

A Or undergo racism, I mean 

B Undergo? 

A Yeah…it‟s weird…undergo…undergo instead of suffer 

B Ok, thanks 

A Uhum 

B Undergo racism…er…how can I say “ofender”, do you know? 

A Offend 

B Offend? 

A Uhum  

B And the meaning is to, like, to attribute bad traces to that person? 

A Uh, stereotype. To categorize and limit. I would say that, limit 

B Limit? 

A Yeah 

Excerto 8 – SOT 5 

 

No excerto, os parceiros estão executando a tarefa de escrita colaborativa (elemento 

1), através de discussão oral e escrita síncrona, usando o documento compartilhado como 

ferramenta (a discussão oral, a escrita e o documento são elementos da tarefa). Saulo buscava 

uma forma de dizer que as personagens de Crash “sofrem com o preconceito”, e diz “suffer 

with prejudice”, o que não é compreendido pela parceira americana. Após explicar de 

diferentes formas em inglês e recorrer à tradução em português, a parceira sugere a expressão 

“undergo racism”, que é composta por duas palavras consideradas ricas. Saulo repete a 

expressão “undergo” com intonação interrogativa, como se estivesse verificando a colocação 



92 
 

com a palavra “racism”, ou se estivesse surpreso quanto a ela. “Suffer” seria uma tradução 

literal do português “sofrer com o preconceito”, que teria melhor equivalente semântico se 

dito com a palavra sugerida pela parceira americana: “undergo”. Enquanto fala a expressão 

colocada “undergo racism”, Saulo digita a sugestão da parceira em sua resenha. Satisfeito 

com a explicação, Saulo faz nova pergunta “how can I say “ofender”, do you know?”, ao que 

a parceira oferece tradução “offend”. Saulo verifica o significado da palavra oferecida pela 

parceira e digita-a em seu documento.  

O diálogo contido no excerto foi profícuo quanto à produção de VR, com três 

ocorrências próximas, mas estas não se deram apenas de modo oral. Houve uma crucial 

relação entre o modo escrito e o modo oral de produção no uso de itens ricos por Saulo 

naquele momento, e tal relação pareceu propiciar maior oportunidade para o uso de VR. A 

produção escrita pareceu gerar também a busca por acuidade vocabular por Saulo, que, em 

busca de uma escrita satisfatória, procurava extrair da parceira as palavras exatas para dizer o 

que queria dizer, mas, sozinho, não teria os recursos linguísticos necessários para fazê-lo.  

A ocorrência “residents”, apresentada no excerto 7 apresenta uma relação com o 

contexto diferente das ocorrências apresentadas no excerto 8, que são “undergo”, “racism” e 

“offend”. Embora possa parecer à primeira vista que todas elas são meros reflexos da fala da 

parceira, já que são produzidas por Saulo ao buscar por conceituação, elas estabelecem 

relações em diferentes níveis, que explicitaremos a seguir. Para isso, retomaremos os 

elementos do contexto ilustrando-os através de esquema.  
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Figura 5 – A relação entre os elementos do contexto para a POVR durante a realização da TECS 

 

 

 

Conforme a figura 5 mostra, no contexto do TTDii, o vocabulário mais avançado 

chegou à produção oral do parceiro menos competente por meio da tarefa. Isso ocorreu 

quando os elementos constitutivos do contexto estabeleceram entre si uma relação que 

consideramos produtiva, e se deram da seguinte maneira: o parceiro mais competente, através 

de discussão oral, colocou à disposição do parceiro menos competente o VR, com o objetivo 

de que pudesse ser utilizado em documento compartilhado, que era a escrita da resenha em 

LE. Através de discussão oral e da ação de escrita síncrona, o parceiro menos competente 

adotou o VR em seu documento compartilhado, expressando sua decisão através da produção 

oral. Ao fazer isso, o parceiro (mais competente) teve acesso ao uso feito pelo parceiro menos 

competente, podendo verificar e propor correções quanto à forma, ao sentido da palavra, à 

classe e à pronúncia da mesma. O VR oferecido pelo parceiro mais competente teve, dessa 

maneira, o potencial de ser usado pelo parceiro menos competente através da escrita síncrona 

e por causa dela, no modo escrito e oral de produção. O estabelecimento de relações com 

outros elementos do contexto – que são o documento compartilhado, discussão oral e 
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processo de escrita – permitiu que o VR “circulasse” melhor pelo contexto sendo usado em 

mais de uma situação de maneira receptiva (ouvindo e lendo) e produtiva (falando e 

escrevendo). A produção oral que ocorreu pelo estabelecimento de relações com outros 

elementos do contexto, relativos à produção escrita, mostrou-se mais complexa e exigiu 

conhecimento de uso mais preciso da palavra, como observamos pela substituição de 

“undergo” por suffer “suffer” na produção oral de Saulo, que está no excerto 8.  

A ocorrência “residents”, mostrada no excerto 7, apresentou uma relação com o 

contexto que consideramos pouco produtiva, pois não se relacionava com os demais 

elementos do contexto, o que implicou em menor uso (houve uma única ocorrência e de modo 

oral). A produção oral de “residents” não perpassa outros elementos do contexto, 

constituindo-se, portanto, como um reflexo da fala da parceira. Não é possível sequer saber se 

a produção se dá como uma mímica da palavra dita pela parceira, ou se há alguma 

compreensão semântica. No caso do estabelecimento de relações com outros elementos do 

contexto, como ocorreu com “undergo”, “racism” e “offend”, é pouco provável que o valor 

semântico da palavra não fosse conhecido de Saulo ao produzir o VR, sendo que, como vimos 

pelo excerto 8, o interagente verificou as possibilidades colocacionais da palavra que desejava 

utilizar para que pudesse aplica-la ao documento compartilhado.  

As ocorrências de VR que aparentam terem sido produzidas como reflexo das 

contribuições da parceira ocorreram especificamente nesta parceria e constituem um uso de 

VR com poucas ocorrências por palavra. No caso de palavras sem relação com outros 

elementos do contexto, há apenas uma ocorrência já citada, “residents”, na qual não foi 

possível verificar compreensão semântica por parte de Saulo. 

Os exemplos citados até agora procuraram analisar as ocorrências de VR na produção 

de Saulo que baseiam-se nas contribuições da parceira, dividindo-as em duas categorias: 

ocorrências produtivas (que foram a maioria delas) por estabelecerem relações com outros 

elementos do contexto, e ocorrências pouco produtivas, que constituem uma produção oral 

que se dá como reflexo da contribuição do parceiro. Além dessas 6 ocorrências baseadas na 

produção da parceira, ao longo das SOTs 5 e 6, a POVR de Saulo foi composta de outras 13 

ocorrências que não se basearam nas contribuições da parceira, e se deram de maneira 

independente. Essas são ocorrências de VR que parecem ter sido geradas por demanda do 

contexto, e mais especificamente, do assunto que estava sendo tratado. Para que se entenda 

como se deram tais ocorrências, ilustramos com a produção da palavra “racist”, palavra dita 
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por Saulo na sessão 5, como se vê no excerto a seguir. A ocorrência está destacada em 

negrito. 

 

B The White cop, and his car was carjacked by two men. Ludacris, I loved him. He‟s the best 

actor forever and...Brendan Fraser 

A Uhum 

B And her, his wife is kinda very racist 

A Right 

B Yes, she also...doesn‟t like her...how can I say “empregada”? 

A Hmmm…employer? 

B Hmmm 

A Oh, housemaid, housemaid, her maid. 

Excerto 9 – SOT 5 

 

Ainda no início da conversa sobre o filme, quando Saulo relembrava à parceira o 

enredo de Crash, o brasileiro refere-se a uma das personagens como bastante “racista” 

(racist), gerando a ocorrência de VR. Não houve na fala da parceira o uso de algum modelo 

que o levasse à produção da palavra, mas a produção desse vocábulo específico parece estar 

vinculada ao tema da conversa, que era o filme Crash, sobre o qual os parceiros falavam 

naquele momento.  

Para que se compreendam as relações que se estabelecem para a POVR de Saulo, 

escolhemos falar de aspectos contextuais como se eles ocorressem isoladamente. Porém, essa 

divisão é meramente didática, a fim de demonstrar a maneira com que aspectos específicos da 

POVR se dão nas sessões orais de TTD. Como se pode inferir pelo esquema da figura 5, todos 

os elementos do contexto estão fortemente relacionados e, possivelmente, impactam 

diretamente a POVR do interagente pelas relações que se estabelecem, e não pelo que 

representam isoladamente.  

A última relação sobre a qual trataremos, com o objetivo de compreender como se dá 

a POVR de Saulo, na verdade está vinculada às demais relações já discutidas, sendo que a 

seguir passaremos a aborda-la de maneira focal. A relação a que nos referimos é a relação 

entre a produção escrita e a produção oral de Saulo, que afeta a POVR em 16 das 19 

ocorrências observadas nas SOTs 5 e 6. A relação entre a produção escrita e oral se dá de 

diferentes maneiras, por vezes de maneira menos direta, como a que se observa no diálogo 

que está no excerto 9, em que, com o objetivo de produzir um texto escrito, os interagentes 

discutem sobre o enredo do filme. Em outros momentos, a produção escrita afeta de maneira 

mais direta a POVR de Saulo, como vemos no diálogo que está exposto no excerto a seguir. 
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B Ah, ok, ok, ok. So, maybe, maybe I can tell the another story of the another person, so that 

(unintelligible) 

A I didn‟t understand anything. What did you say? 

B Hmmm…I think I should write the story of the another persons…person and… 

A Yeah 

B At the end, I put a conclusion 

A Yes 

B Ok, er…er…later…er at their home, at their house 

A Uhum 

B A locksmith is fixing their lock 

A Ok 

Excerto 10 - SOT 5 

 

No excerto 10, a produção oral do item considerado rico, “conclusion”, se relaciona 

diretamente à produção escrita (da resenha em inglês), pois, no momento da produção, os 

interagentes estavam executando a escrita de maneira colaborativa, e decidiam sobre a 

estrutura que dariam ao texto.  

O texto escrito que estava sendo elaborado - a que nos referimos por vezes como 

“documento compartilhado”, para fazer referência ao texto concreto, que é produto da 

negociação entre os parceiros – tem papel fundamental na POVR de Saulo na situação 

descrita, uma vez que se constitui como o motivo para a produção oral, embora não se 

manifestasse na forma escrita. Isso significa que, por estarem tratando da estruturação de seu 

texto, a ocorrência “conclusion” não aparece materialmente na resenha, não é produzida por 

escrito nela, mas é parte da discussão oral para a escrita do documento. Ocorrências que se 

dão de maneira semelhante são “text” (SOT 5), “paragraph” (SOT 5), “review” (SOTs 5 e 6), 

e “formal” (SOT 6), que foram produzidos oralmente enquanto os interagentes discutiam a 

escrita propriamente dita, gerando ocorrências metalinguísticas de VR.  

Em todas as relações que se estabeleceram para a POVR de Saulo nas SOTs 5 e 6, o 

texto escrito teve papel fundamental, por vezes servindo de cenário primário para a produção 

oral da palavra, por vezes desencadeando vocabulário específico relacionado ao tema da 

discussão, ou metalinguístico, relacionado ao processo de escrita.  

Ao nos perguntarmos o que, especificamente, os interagentes faziam quando 

produziram VR durante a realização da tarefa de escrita colaborativa síncrona, observamos 

que a tarefa estava dividida em duas fases: uma fase anterior à tarefa, de discussão e 

organização, e a execução propriamente dita. Das 16 ocorrências que se relacionaram à tarefa 

de escrita colaborativa, 14 se deram na execução da tarefa e 2 se deram na fase anterior, de 
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organização para realização da tarefa. Saulo e seu parceiro não fizeram discussão posterior à 

tarefa.  

Essa observação nos permitiu identificar o tipo de discurso do cenário de 

aprendizagem a que a POVR se relacionava, uma vez que separamos as ocorrências que se 

deram na tipologia “realização de uma tarefa” das que não se deram exatamente dessa 

maneira, embora as sessões orais 5 e 6 fossem dedicadas à tarefa, segundo cronograma 

estabelecido anteriormente à SOT.  

A sessão 5 foi dedicada à escrita da resenha em inglês e, ao iniciarem a interação por 

Skype
®
, os parceiros fazem uma discussão muito breve sobre o filme Crash antes de 

efetivamente começarem a tarefa de escrita. Acreditamos que Saulo e sua parceira não tenham 

sentido necessidade de discutir longamente sobre o filme antes do início da TECS, pelo fato 

de a parceira de Saulo já ter assistido o filme. O diálogo em que os interagentes começam a 

tarefa está no excerto abaixo. A fala de Saulo está representada pela inicial B (brasileiro) e a 

fala de sua parceira está representada pela inicial A (americana). 

 

B Yeah, the movie is Crash, do you know? 

A Yes 

B Thanks, God! Thanks, God! That‟ll be easier 

A I love that movie 

B Yeah, I liked it. Although, I don‟t prefer drama, I liked it 

A Do you wanna tell me about the story to remind me? 

Excerto 11 – SOT 5 

 

Ao tomar ciência do filme que deveria ser resenhado em inglês, a parceira sugere que 

Saulo fale sobre a estória, a fim de relembra-la de seu conteúdo, e a partir daí Saulo resume o 

enredo, comentando também algumas personagens. Essa discussão estabelece um tema para a 

produção de VR que se dá a seguir, tema este que era “resenha do filme Crash”. São duas as 

ocorrências que se deram durante essa discussão, que aconteceu na fase anterior à tarefa 

propriamente dita: “racial” e “review”. Essas ocorrências estavam mais relacionadas ao tema 

da discussão do que à execução da escrita propriamente dita; embora, como tenhamos 

afirmado anteriormente, esses elementos se relacionem de maneira tão próxima, que separá-

los só é possível para estabelecermos uma discussão didática.  

Entendemos que a discussão sobre o filme (que antecedeu a tarefa) não dependia da 

produção escrita, embora fosse por ela motivada, e o tipo de discurso do CA envolvido na 

POVR daquela fase se caracteriza melhor como “discussão de um tema” do que “realização 
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de uma tarefa”. Assim, apresentamos abaixo o panorama do tipo de discurso predominante em 

todas as ocorrências de POVR ao longo das sessões 5 e 6 por Saulo.  

 

Quadro 14 – Panorama demonstrativo dos tipos de discurso do CA predominantes no momento das 

ocorrências de VR de Saulo nas SOTs 5 e 6 
 

Tipo de discurso do CA 

“Realização de uma tarefa” 

(SOT de ocorrência) 

Tipo de discurso do CA 

“Discussão de um tema” 

(SOT de ocorrência) 

Tipo de discurso do CA 

“Conversação livre” (SOT 

de ocorrência) 

 

Atribute (5) 

Conclusion (5) 

Ethnic (5) 

Incident (5) 

Inspired (5) 

Offend (5) 

Paragraph (5) 

Racial (5) 

Racism (5) 

Racist (5) 

Residents (5) 

Review (6) 

Text (5) 

Undergo (5) 

Craft (6) 

Disable (6) 

Distant (6) 

Formal (6) 

Insights (6) 

 

Racial (5) 

Review (5) 

 

 

Total de ocorrências: 19 Total de ocorrências: 2 Total de ocorrências: 0 

 

O tipo de discurso que mais propiciou POVR nas sessões em que a tarefa de escrita 

colaborativa síncrona estava em andamento (SOTs 5 e 6) foi o tipo de discurso “realização de 

uma tarefa” (quadro 14). O tipo de discurso “discussão de um tema” ocasionou duas 

ocorrências de VR, que corresponderam à fase em que os interagentes se organizavam para 

realizar a tarefa, antes da execução da escrita propriamente dita. O tipo de discurso 

“conversação livre ocorreu nas sessões 5 e 6 em momentos específicos, como por exemplo, 

no início da sessão, em que os interagentes perguntavam sobre a rotina um do outro e outras 

questões pessoais. Apesar de esse tipo de discurso ter ocorrido, ele não gerou POVR nessas 

sessões.  

Segundo o cronograma sugerido pelas professoras a este grupo, as SOTs 3 e 4 seriam 

dedicadas à escrita colaborativa síncrona da resenha em português apenas na parte que 

corresponde à utilização da língua portuguesa. Segundo a mesma sugestão, na outra parte da 

sessão, a que corresponde à prática da língua inglesa, os interagentes deveriam estar em 
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conversação livre. Entretanto, Saulo e sua parceira adotaram tema diferente para essas 

sessões. Na SOT 3 a maior parte do diálogo em inglês teve como tipo de discurso a 

conversação livre, a não ser por um breve momento em que Saulo tentava ajudar sua parceira 

a finalizar uma colocação de sua resenha, e o tipo de discurso foi a realização de uma tarefa. 

Na SOT 4 eles se dedicaram à escrita da resenha em português por toda a duração da parte da 

sessão que seria dedicada à língua inglesa. Abaixo, apresentamos um pequeno excerto para 

mostrar como os parceiros decidiram executar a TECS em português usando a língua inglesa 

como ferramenta de comunicação. 

 

B Ah, it‟s time to we speak in English, ok? 

A Hmm 

B Ah, I think, I think we can do the text, I‟ll try, I‟ll try 

A Ok 

B Er…it‟s better you say instead of “afora”, just say “fora” 

A Uhum, ok, ok 

Excerto 12 – SOT 4 

 

Assim, Saulo vai comentando o texto da parceira em inglês e lendo os trechos na 

língua em que foram escritos, que era o português. Como a SOT 4 produz um percentual 

importante de produção oral de itens ricos, passaremos a apresentar as ocorrências de VR, 

bem como seu contexto e discurso de utilização. A análise da SOT 4 foi feita separadamente 

das outras SOTs em que a tarefa estava em andamento (SOTs 5 e 6) por ser relativa à 

realização da tarefa na língua materna de Saulo, o que constitui diferença importante  quanto à 

condução da sessão oral pelos interagentes. 

Os  types  da  lista  3  encontrados  pelo  programa  RANGE  na  SOT  04 de Saulo e 

seu parceiro  e  suas respectivas ocorrências são, em ordem alfabética, os seguintes: horror (02 

ocorrências); horrors (01 ocorrência); institution (01 ocorrência); paragraph (01 ocorrência); 

phrase (01 ocorrência); poverty (01 ocorrência); terror (01 ocorrência); terrors (01 

ocorrência); text (01 ocorrência); tragedy (01 ocorrência). 

O uso de VR foi motivado diretamente pela parceira em 5 das 10 ocorrências. Como 

ocorrido nas SOTs 5 e 6, algumas das POVR baseiam-se em contribuições da parceira que, ao 

dizer a palavra em inglês, acaba por gerar algum questionamento por Saulo, ou ao solicitar a 

tradução de um termo do inglês. A outras 5 ocorrências se deram por demandas do contexto, 

mais especificamente do texto escrito e do tema “resenha do filme”. A seguir vemos um 

excerto (13) em que a POVR é diretamente motivada pela fala da parceira.  
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A Filled with poverty, how about that? 

B Pobreza! 

A Filled with pobreza 

B Uh, full of poverty, you mean? 

A Aham 

B É cheia. Cheia de pobreza.  

Excerto 13 – SOT 4 

 

No excerto, os parceiros negociam a tradução para o português de uma colocação da 

parceira, “filled with poverty”. Murilo parece compreender parte da colocação da parceira e 

replica rapidamente com a tradução de um dos termos, “pobreza”. Sua parceira reestrutura sua 

colocação parte em português, parte em inglês e isso parece ser o bastante para que Saulo 

identificasse a família de palavras de “filled”, que é uma forma verbal, expressando-se através 

da forma adjetiva “full”, e verificasse com ela se a parceira teria desejado dizer “full of 

poverty”. Compreendendo o dito por Saulo, a parceira sinaliza que era aquela a colocação que 

buscava, ao que Saulo oferece a tradução “cheia de pobreza”. Toda a negociação que 

envolveu a tradução do termo em inglês “filled with poverty”, com os parceiros usando o 

português e o inglês alternadamente, gerou produção de VR que veio da parceira por fazer 

solicitação da tradução de um termo, e também porque a parceira diz explicitamente o termo 

em inglês ao buscar por tradução. Entendemos que, nestes casos em que a POVR ocorre por 

uma solicitação de tradução de termo pelo parceiro, o VR é gerado por influência direta do 

parceiro, mas também por um outro elemento contextual que é característico do TTD: o 

contexto bilíngue.  

Esse tipo de relação de compreensão e uso, de negociação de significados, bem como 

a solicitação da parceira só é possível por estarem em um contexto em que as duas línguas são 

faladas. Embora reconheçamos que a POVR esteja atrelada à característica do contexto, que é 

o bilinguismo, reiteramos que os dados apontam que o contexto tem o potencial de gerar 

vocabulário (insumo linguístico), mas, em nosso estudo, foi a tarefa que atuou como 

direcionador do vocabulário, tornando-o de nível avançado em tantos casos. Como dito 

anteriormente nesta análise, os elementos constitutivos do contexto encontram-se ligados e 

entrelaçados de tal forma, que a separação deles só pode se dar em exposição didática. Assim, 

observamos situação em que a produção de vocabulário é possível devido a uma característica 

do contexto, que é o bilinguismo; mas, o direcionamento desse vocabulário, tornando-o mais 

específico, mais avançado, se dá pela tarefa atribuída aos interagentes, que é um outro 

elemento do mesmo contexto.  
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As cinco ocorrências que se deram por demanda do contexto se relacionavam ao tema 

discutido, ou à escrita e o vocabulário metalinguístico que ela gera; ou seja, que diz respeito à 

estrutura textual. A seguir, apresentamos excerto que ilustra esse tipo de ocorrência. 

 

B It‟s ok…er…one more thing. I think that the first phrase is more…is more…you like…try to 

imagine a life…it‟s ok to say “tente imaginar” 

A (Tente imaginar) Is that correct? 

B Yeah, yeah, er…and at the end of the first paragraph 

A Uhum 

B (Por isso ela O mandou) is better 

A (O mandou) 

Excerto 14 – SOT 4 

 

No excerto 14 os parceiros discutiam a resenha em português sobre o filme “O 

contador de histórias”, sendo que a parceira americana de Saulo havia feito edições no 

documento em casa após a SOT 3, e Saulo dava feedback a ela sobre seu texto. A discussão 

sobre a resenha gerou VR relacionado à escrita, mais especificamente relativo à estrutura 

textual, que foram as ocorrências “phrase” e “paragraph” mostradas no excerto 14.  

A produção escrita esteve fortemente associada à produção oral na SOT 4, sendo que 

podemos dizer que os dois modos de produção estiveram entrelaçados, uma vez que na maior 

parte dos casos a escrita foi o cenário inicial para a produção de vocabulário, que acabou por 

manifestar-se na forma oral em um segundo momento, processo que foi facilitado pela tela do 

computador que continha o documento compartilhado entre os parceiros. Somente em duas 

das dez ocorrências de VR que se deram na SOT 4 houve produção oral anteriormente à 

produção escrita e, mesmo nesses casos, os dois modos de produção estiveram associados. 

Na SOT 4 todas as ocorrências de VR se relacionavam à TECS em português, pois se 

deram durante a execução da escrita propriamente dita; não houve discussão sobre o filme 

nessa SOT. Por isso, o tipo de discurso do cenário de aprendizagem que propiciou a POVR na 

SOT 4 foi a “realização de uma tarefa” em todas as ocorrências, sendo que a tarefa era a 

escrita colaborativa síncrona em português. 
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3.2.2.2 Produção oral de Saulo relacionada ao tipo de discurso “discussão de um tema” e 

“conversação livre” 

 

A interação entre Saulo e sua parceira gerou duas ocorrências de VR relacionadas ao 

tipo de discurso “discussão de um tema” na sessão 5, que foram “racial” e “review”, não 

gerando qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de discurso nas SOTs 4 e 6, que foram as 

que tiveram POVR de destaque.  Acreditamos que o baixo índice de ocorrências relacionado 

ao tipo de discurso “discussão de um tema” nas sessões 5 e 6 esteja associado ao fato de 

ambos os interagentes terem assistido o filme Crash, o que permitiu que passassem 

rapidamente à execução da escrita da resenha. A ausência de ocorrências desse tipo na SOT 4 

está provavelmente relacionada ao fato de que a tarefa estava em andamento desde a SOT 3, e 

a ênfase dos parceiros encontrava-se na finalização do documento, uma vez que encerrava-se 

ali o prazo para submissão da resenha pela americana em sua aula de português como língua 

estrangeira. 

Saulo não produziu VR nas SOTs 4, 5 e 6 que fosse relacionado ao tipo de discurso 

“conversação livre”. É o nosso entendimento que isso ocorreu devido à maneira com que os 

interagentes interpretaram as instruções e a tarefa de escrita colaborativa síncrona, pois, na 

SOT 4 usaram a metade da sessão que seria dedicada à língua inglesa para realização da tarefa 

de escrita em português. O início das SOTs 5 e 6 se deu em conversação livre, pois os 

parceiros usavam os primeiros momentos das duas sessões para perguntarem um ao outro 

sobre questões pessoais, como atividades de lazer em que estiveram engajados, ou mesmo as 

últimas atividades acadêmicas, o que fizeram no fim-de-semana, etc. A última parte da SOT 6 

também ocorreu em conversação livre, uma vez que os parceiros acabaram a tarefa antes do 

término da sessão; porém, esses momentos em conversação livre não propiciaram POVR. 

As SOTs em que Saulo e parceira estiveram em conversação livre, que foram as SOTs 

1, 2 e 7 produziram baixos percentuais de POVR, como já apresentado em análise 

quantitativa, e não foram objeto de nossa investigação. 

 

3.2.2.3 A relação entre a observância dos princípios do TTD e a produção de vocabulário 

intermediário e avançado por Saulo 

 

A parceria entre Saulo e a interagente americana teve diversas sessões em que o 

princípio de separação de línguas pareceu não ser seguido, pois a SOT não foi dividida em 
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duas metades iguais, com igual oportunidade de prática por ambos interagentes. Porém, em 

análise mais cuidadosa dos dados, observamos que o princípio da separação de línguas foi 

seguido, porém com adaptações pelos parceiros. Conforme relatado no estudo de Cavalari 

(2016), que descreveu a tarefa de escrita colaborativa síncrona, os alunos que estavam neste 

grupo relataram ter dificuldades para fazer a separação convencional de línguas por causa da 

escrita da resenha. De fato, na SOT 3, em que a tarefa de escrita da resenha em português 

estava sendo executada pela primeira vez, a parte dedicada à língua portuguesa é superior em 

duração à parte dedicada ao português em 40 minutos. Da mesma maneira, a SOT 5, que 

correspondia à primeira vez em que os parceiros trabalhavam na escrita da resenha em inglês, 

tem a parte dedicada ao inglês com duração superior à parte dedicada ao português em 42 

minutos. Nas sessões seguintes, que foram a 4 e a 6, os parceiros conseguiram equilibrar 

melhor a divisão e, por fim, se considerarmos a duração total dedicada a cada uma das 

línguas, podemos observar que a diferença não é tão considerável como a que observamos nas 

sessões individualmente, sendo de 6 minutos a mais dedicados ao inglês ao longo das sete 

sessões.  

Os parceiros atuaram de maneira recíproca e preocupada ao longo das sessões, 

demonstrando preocupação um com os interesses do outro, pareciam atentos para que o outro 

também atingisse seus objetivos, se dispondo a ajudarem mesmo após a sessão oral de 

teletandem, caso fosse necessário. A parceria pareceu funcionar com uma gestão do processo 

feita pela dupla de maneira autônoma e recíproca, tomando decisão conjunta de alterações no 

processo quanto à administração do tempo, a condução da tarefa e do tema a ser abordado ao 

interagirem em conversação livre. A seguir demonstramos a postura preocupada com o 

parceiro que tiveram os interagentes, através de excerto que contém diálogo que se dá ao final 

da SOT 5. 

 

A Yeah. How about you finish typing…I can probably…if you do most of this, like you finish 

typing whatever you want by this weekend, I can probably get on it on Sunday night and 

finish what I would say in orange and then we can talk about it, polish it and make it look 

nicer for a good grade on Wednesday 

B Ok 

A Ok , so you just…you finish it, or you finish doing what you wanna say and I‟ll try to make it 

look better, I guess 

B Ok, so on the weekend I…I…I (makes a funny noise) I finish writing it, right? 

A Yes 

B It‟s ok for me…and I‟ll…oh, what? 

A I said then you can look at what I started typing 

B Aham…ok…and on Wednesday we can talk about some mistakes that I made and ok… 



104 
 

A Yeah 

B Oh, we have just more 5 minutes 

A Yes 

Excerto 15 – SOT 5 

No trecho mostrado Saulo se mostrava apreensivo por não ter finalizado a tarefa, 

quando a parceira sugere que eles trabalhem no documento em casa, primeiro ele e depois ela, 

e que, na sessão seguinte, eles conversem sobre as alterações dela no texto e as dúvidas dele. 

Os parceiros também agiram de maneira autônoma, gerindo seu próprio processo de 

aprendizagem ao longo de todas as sessões, sobretudo nas sessões em que estiveram em 

conversação livre, buscando aprender o que julgavam melhor lhes atender. A seguir 

apresentamos um excerto que mostra o posicionamento de Saulo mediante uma necessidade 

que tinha, para obter ajuda da parceira, que demonstra a postura autônoma que teve. 

 

B Cool! My little brother and I are 4 years apart, so it‟s just, like, we don‟t think the same way 

at all. Maybe in 10 years we can have a conversation, but right now he seems really immature 

A (laughs) 

B (laughs too) 

A I think I know...I know your feeling (giggles)...er...by the way, I have a seminar to presentate 

about food 

B Aham 

A And, can I ask you some questions about the foods... 

B Yeah 

A In the United States? 

B Yes, of course 

A Ok, er, so what‟s the most popular dish there? 

B The United States is hard because there‟s so many different kinds of people here 

Excerto 16- SOT 2 

 

Os parceiros estavam conversando sobre os membros de suas famílias quando Saulo 

estabelece novo tema de conversa, já que tinha um seminário a apresentar sobre alimentação 

nos Estados Unidos. Nesse momento, bem como nos demais momentos das SOTs, Saulo e 

sua parceira demonstram autonomia na gestão de seu processo de aprendizagem. 

Embora os princípios do teletandem tenham sido seguidos pelos interagentes e isso 

possa, de maneira global, ter impactado a POVR de Saulo de maneira positiva, não é possível 

estabelecer uma relação direta entre qualquer dos princípios e as sessões com melhor 

aproveitamento, ou as sessões com produção de vocabulário mais básico. O estabelecimento 

de uma relação direta não é possível, pois, encontramos sessões em que os princípios foram 

seguidos e a POVR se destacou de maneira positiva, mas também encontramos POVR de 



105 
 

destaque em sessões em que os princípios não foram seguidos se considerarmos a sessão 

individualmente. 

Nossa interpretação dos dados é de que há impacto positivo da observância dos 

princípios sobre a organização global dos elementos do contexto, e a relação ordenada entre 

esses elementos pode provocar um impacto positivo sobre a produção linguística dos 

interagentes, inclusive com ocorrência de VR quando há direcionamento pela tarefa.  

 

3.3 - Resultados recorrentes na POVR dos dois interagentes focais da pesquisa 

 

 

A tarefa de escrita colaborativa síncrona em inglês é conduzida de maneira diferente 

pelas duas duplas focais desta pesquisa: Saulo, Murilo e seus respectivos parceiros. Murilo e 

seu parceiro iniciam a tarefa durante a SOT com a discussão do enredo do filme e, embora 

ambos tenham suas janelas do Google Docs abertas, apenas Murilo digita sobre o documento. 

As contribuições do parceiro eram dadas oralmente segundo o que via na tela e as dúvidas de 

Murilo. Somente após o término da SOT 05 é que o parceiro americano de Murilo faz edições 

no documento escrito (ele o faz de casa, fora do ambiente do teletandem) e Murilo, na sessão 

seguinte, obtém feedback oral sobre as edições do colega.  

Saulo, por sua vez, ao anunciar à parceira o título do filme, ouve dela que já o havia 

assistido, e ela propõe que ele relembre a ela sobre o conteúdo do mesmo. Assim, iniciam a 

sessão com breve síntese do enredo e, a seguir, eles abrem a tela do Google Docs e iniciam a 

escrita com ambos digitando, simultaneamente, para elaborar a resenha. Estando os 

interagentes concentrados no texto, podem-se observar muitos períodos de silêncio ao longo 

da sessão, enquanto trabalham sobre a escrita. 

A diferença quanto à condução da tarefa parece ter representado impacto sobre dois 

aspectos da produção oral dos interagentes: o volume de linguagem produzida (quantidade de 

palavras ditas por período de tempo), e a natureza da POVR dos brasileiros; ou seja, o tipo de 

produção de VR, considerando a maneira como ocorreu, questão que retomaremos adiante. 

O fato de Saulo e sua parceira produzirem longos períodos de silêncio durante a sessão 

parece ter levado a quantidade de linguagem oral produzida a ter volume menor do que a de 

Murilo e parceiro. Ao analisarmos a quantidade de itens lexicais produzidos ao longo da 

tarefa para ambas as duplas enfocadas, verificamos que na SOT 05 de Murilo e parceiro, a 

parte conduzida em inglês e analisada pelo programa RANGE tem a duração de 27 minutos e 

1 segundo, nos quais são produzidas 2122 palavras. Já Saulo e parceira, na mesma sessão, 
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interagem em inglês por 46 minutos e 15 segundos (aproximadamente 19 minutos a mais que 

a outra dupla), mas produzem apenas 1307 palavras (815 palavras a menos). A relação do 

tempo gasto nas sessões e o número de itens lexicais produzidos em cada sessão estão no 

quadro 15 a seguir. 

 

Quadro 15 - Tempo gasto nas SOTs e o número de itens lexicais produzidos  

SOT 

Número total de 

ocorrências lexicais 

de Saulo 

Duração ½ 

inglês de Saulo 

Número total de 

ocorrências lexicais 

de Murilo 

Duração 

½ inglês 

de Murilo 

1 930 17'05” 549 18‟40  ” 

2 1084 26'22” 1845 43‟50‟‟ 

3 628 9‟69” 1112 22‟52‟‟ 

4 862 25‟12” 1487 34‟29‟‟ 

5 1307 46‟15” 2122 27‟01‟‟ 

6 516 19'09” 1059 11‟04‟‟ 

7 1089 17‟45” 1663 25‟16‟‟ 

Total 6416 

206‟ ou 

 

3,4h 

9837 

185,5‟ ou  

 

3,1h 

 

Entendemos que isso se dá pela maneira que os interagentes interpretam e conduzem a 

TECS. É importante, porém, explicar que isso não foi explicitamente negociado entre os 

parceiros, parecendo haver um acordo mútuo e silencioso sobre como seguir com a tarefa. A 

nossa interpretação dos dados é que os fatores determinantes para tais diferenças quanto à 

condução da TECS estão relacionados ao princípio de autonomia, e refletem as escolhas dos 

interagentes brasileiros ao gerirem seus próprios processos de aprendizagem da LE. Essa 

condução parece impactar a quantidade de linguagem produzida durante a sessão, sendo que o 

formato em que a negociação se deu de maneira integralmente oral, com o parceiro menos 

competente digitando sobre o documento propiciou maior produção de itens lexicais. A 

condução em que ambos os interagentes digitaram sincronamente sobre o documento 

demandou menor discussão oral e, portanto, produziu menor quantidade de itens lexicais. 

As implicações dessas decisões para a produção oral de vocabulário rico são 

complexas de serem avaliadas, uma vez que, na SOT 5 a duração da sessão é diferente entre 

as duas duplas, como relatado anteriormente: 46min 15seg para Saulo e parceira e 27min 

01seg para Murilo e parceiro. Além disso, o tipo de vocabulário produzido é diferente entre os 
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dois brasileiros, considerando a relação que se estabelece entre a POVR e os outros elementos 

do contexto.  

Quanto ao tipo de discurso produzido, houve recorrência do discurso “realização de 

uma tarefa” na POVR de ambos os interagentes, conforme ilustração por gráfico a seguir 

(gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – síntese dos tipos de discurso envolvidos na produção oral dos dois interagentes focais da pesquisa. 

 

 
 

O discurso predominante na POVR de ambos os interagentes é a “realização de uma 

tarefa”, sendo que a “discussão de um tema” também gerou VR para ambos. A “discussão de 

um tema”, porém, gerou baixo número de ocorrências para Saulo, e um número um pouco 

maior para Murilo. A “conversação livre” gerou algumas ocorrências na POVR de Murilo, 

mas não gerou ocorrências na POVR de Saulo. 

Internamente à tarefa, a fase de execução da TECS foi a mais profícua quanto à POVR 

para ambos os interagentes. Além disso, o texto escrito também mostrou-se fundamental na 

POVR de ambos, mesmo tendo conduzido a TECS de maneira diferente entre si.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta parte da dissertação dedica-se a apresentar as respostas às perguntas de pesquisa 

propostas na introdução e algumas considerações finais, refletindo sobre as limitações do 

nosso estudo e encaminhamentos futuros. 

 

As respostas às perguntas de pesquisa 

 

Em nosso estudo sobre o componente lexical na produção oral de aprendizes de inglês 

na modalidade institucional integrada de teletandem, nos propusemos a responder às seguintes 

perguntas de pesquisa: 

(i) Como se caracterizam as sessões orais de teletandem em relação ao uso de 

vocabulário rico? 

(ii) Que características do cenário de aprendizagem mostram-se mais relevantes ao 

uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii?  

A primeira pergunta “Como se caracterizam as sessões orais de teletandem em relação 

ao uso de vocabulário rico?” foi respondida através de análise quantitativa dos dados gerados 

por ambos os alunos enfocados neste estudo: Saulo e Murilo. 

A análise dos dados nos mostrou que as listas dois e três sofreram variações ao longo 

das sessões para os dois participantes. No caso de Murilo, as três primeiras sessões têm 

percentuais baixos de produção de itens ricos e a SOT 04 tem a produção igual a zero. No 

entanto, a partir da SOT 05  há um  crescimento  súbito  na ocorrência de vocábulos ricos do 

aprendiz, que tem seu ápice na SOT 6. Os dados de Saulo mostraram que, ao longo de sete 

sessões, houve crescimento no número de ocorrências das families da lista 3 nas sessões 4 e 5, 

seguidos por um declínio gradual nas sessões 6 e 7. 

Assim, as SOTs 1, 2 e 3 se caracterizam por propiciarem a produção de vocabulário de 

nível básico e intermediário, que estão expressos através das ocorrências em maior número 

das listas 1 e 2 (LAUFER; NATION, 1995). A SOT 4 se caracteriza de maneira diferente 

entre os participantes, sendo que considerando o interagente Murilo, ela se caracteriza por 

uma produção de nível básico e intermediário. Para Saulo, a SOT 4 se caracteriza como sendo 

capaz de produzir vocabulário nos níveis básico, intermediário e avançado, que se relacionam 

às ocorrências de listas 1, 2 e 3 (LAUFER; NATION, 1995). As SOTs 5 e 6 caracterizam-se 

pela produção de vocabulário em todos os níveis, sendo que a 5 contém maior incidência de 
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vocabulário rico ou avançado dentre todas as SOTs. A SOT 7, que é a última sessão, se 

caracteriza de maneira diferente entre os interagentes. Embora ela contenha ocorrência de 

vocabulário em todos os níveis para ambos os interagentes, a produção de VR por Saulo não 

se destaca entre as sessões, de forma que, na parceria de Saulo, a SOT 7 se caracteriza por um 

maior número de ocorrências de nível básico e intermediário. Na parceria de Murilo, a SOT 7 

se caracteriza por uma produção em todos os níveis (básico, intermediário e avançado). 

Respondemos a pergunta “Que características do cenário de aprendizagem mostram-se 

mais relevantes ao uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii?” através da análise 

qualitativa. 

Utilizamos uma categorização que está descrita em Aranha e Leone (no prelo), que, 

conforme nossa interpretação, diz respeito a três tipos de discurso presentes no contexto 

teletandem e que constituem parte do cenário de aprendizagem daquele grupo de TTD: (i) 

realização de uma tarefa; (ii) discussão de um tema; e (ii) conversação livre. Os fatores 

contextuais relacionados ao tipo de discurso que puderam ser relacionados à POVR foram 

diferentes entre os interagentes. A diferença entre os seus resultados se deu quanto ao número 

de ocorrências relacionadas aos tipos de discurso “discussão de uma tarefa” e “conversação 

livre” que ocasionaram POVR. O tipo de discurso relacionado à realização de uma tarefa foi o 

que mais proporcionou POVR para ambos os interagentes, se constituindo como o fator de 

semelhança entre eles. Pudemos observar um maior percentual de ocorrências de VR a partir 

da quarta sessão de Saulo e parceiro, e da quinta sessão de Murilo e parceiro. A fim de 

demonstrar a média de ocorrências de VR associadas a determinado tipo de discurso do CA 

observadas nas duas parcerias, apresentamos no gráfico a seguir, que sintetiza os dados já 

apresentados. 
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Gráfico 6 – POVR por tipo de discurso nas SOTs 4, 5, 6 e 7 dos dois interagentes focais da pesquisa. 

 

 

 

Assim, se considerarmos os dois interagentes, o tipo de discurso que mais 

proporcionou POVR foi o utilizado para a “realização de uma tarefa”, seguido pela “discussão 

de um tema” e, em menor número, a “conversação livre”. Com base nesses dados, podemos 

afirmar que as características do cenário de aprendizagem que mostraram-se mais relevantes 

ao uso de vocabulário rico nas sessões orais de TTDii foram aquelas que se relacionavam ao 

tipo de discurso “realização de uma tarefa”.  

Internamente à tarefa, identificamos três fases distintas de sua realização. Ao 

buscarmos identificar o que exatamente os interagentes faziam no momento da POVR, 

observamos que a execução da atividade de escrita colaborativa (resenha em inglês) constou 

de três etapas: uma fase anterior à tarefa, que foi usada para os alunos se organizarem, 

relatarem a história do filme, falarem sobre a produção do filme, sobre suas impressões, etc., 

uma segunda fase que foi a escrita propriamente dita, bem como toda a negociação envolvida 

para fazê-la, e uma terceira fase, posterior à escrita, em que os parceiros refletiam sobre sua 

ação conjunta e tinham a oportunidade de dar feedback ao parceiro. Essa divisão foi usada 

para que conseguíssemos visualizar de que maneira a tarefa pôde contribuir para a produção 

de vocabulário rico e quais fases, especificamente, propiciaram essa produção. Essa divisão 

não foi negociada entre os parceiros, ou instruída pela professora, ou mesmo uma decisão 

consciente dos parceiros, mas trata-se de uma divisão didática feita por nós para fins de 

organização dos dados coletados e melhor compreensão do processo de produção vocabular 

nesta investigação. 

48 

9 
5 

POVR por tipo de discurso nas SOTs de 4 a 7 dos dois 
interagentes focais da pesquisa 

Realização de uma tarefa

Discussão de um tema

Conversação livre
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Dentre as três fases de realização da tarefa, a que se mostrou mais profícua quanto à 

POVR foi a da execução da escrita propriamente dita na parceria de Saulo, rendendo o maior 

número de ocorrências de VR. Na parceria de Murilo, a fase específica dentre as três que 

observamos que rendeu mais POVR foi a fase de planejamento para a tarefa. Os dados 

sugerem que além de algumas SOTs serem mais propícias à POVR,  a maneira como se 

conduz a atividade pode determinar se as fases de realização da tarefa serão mais ou menos 

profícuas quanto à POVR. A primeira fase, de planejamento, foi mais produtiva quanto à 

POVR  para Murilo do que para Saulo. Acreditamos que essa diferença tenha se dado pela 

maneira que os interagentes escolheram conduzir a tarefa: Murilo e parceiro tiveram extensa 

discussão oral sobre a tarefa, mas a escrita propriamente dita ficou a cargo do brasileiro, que 

era quem submeteria a atividade para avaliação em sua disciplina de LE; Saulo e parceira, por 

sua vez, fizeram a atividade “a quatro mãos”, ambos digitando e fazendo edições no texto até 

a conclusão da escrita.  

Quanto ao potencial do contexto teletandem de gerar vocabulário rico, apresentamos a 

seguinte discussão: Laufer e Nation (1995) afirmam que não é provável que um aprendiz 

“menos proficiente” vá produzir vocabulário da lista 3 (palavras avançadas), sendo esperado 

que produza vocabulário que oscile entre as listas 1 e 2. Retomando o nível de competência 

dos participantes na L2 informados na descrição do CA, temos que Murilo classificou-se     

como B1 (intermediário) para produção oral e Saulo classificou-se como A2 (básico) para 

produção oral. O nível de competência dos interagentes, segundo colocação de Laufer e Nation 

(1995) propiciará uma produção que deve oscilar entre palavras de nível básico e intermediário. 

Assim, se a princípio poderia parecer que os percentuais de VR produzidos pelos brasileiros 

são baixos (O valor do melhor percentual de POVR de Murilo e de Saulo é igual entre eles: 

4,2%), os dados evidenciam que, mesmo não sendo esperado que eles produzam vocabulário 

avançado, eles o fazem. Entendemos que se a POVR não deve ser, na maioria dos casos, ou 

em todos eles, creditada à proficiência dos aprendizes, devemos buscar o “fator gerador” de 

POVR no contexto.  

O restante de nossa discussão até o momento é capaz de dizer que o contexto é mais 

capaz de gerar POVR em algumas situações do que em outras. O fato de os interagentes 

produzirem mais vocabulário básico e intermediário quando estão em conversação livre pode 

ser um reflexo da proficiência do aprendiz que, ao escolher seus temas de conversação 

produzia linguagem compatível com o seu nível linguístico. Por outro lado, a melhor POVR 

durante a realização da TECS – que extrapola o nível linguístico dos interagentes - sugere 
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que, havendo direcionamento, os elementos constituintes do contexto atuaram para que o VR 

que antes estava de posse do parceiro mais competente pudesse chegar à produção do parceiro 

menos competente (processo ilustrado na figura 5), que passou a produzir vocabulário mais 

rico do que o esperado. 

As SOTs que apresentaram baixa produção de itens ricos para ambos os interagentes, 

que eram as SOTs 1, 2 e 3, tinham o tipo de discurso “conversação livre”. Observamos que 

esse tipo de discurso proporcionou altos percentuais de produção de vocabulário da lista 2 

(vocabulário intermediário), mas baixo percentual de produção de vocabulário da lista 3 

(vocabulário avançado), sendo que as ocorrências chegavam a zero, que foi o caso da SOT 04 

de Murilo.  

Esses resultados  sugerem  que as características do CA que foram mais relevantes ao 

uso de vocabulário rico foram aquelas relacionadas ao tipo de discurso, mais especificamente 

quando havia direcionamento através da tarefa em LE. As sessões que aconteceram em 

conversação livre produziram vocabulário básico e intermediário, o que pode ser atribuído à 

proficiência linguística dos participantes, ou ao potencial gerador do contexto. Reconhecemos 

como uma limitação de nossa investigação o fato de não termos conseguido proceder à análise 

das ocorrências da lista 2 (vocabulário intermediário) qualitativamente, a fim de melhor 

compreender a atuação do contexto sobre esse tipo de produção. Essa investigação é extensa e 

demandaria um tempo de execução que não pôde ser viabilizado neste curso. São necessárias 

outras investigações que deem conta de uma produção de nível intermediário para que se faça 

uma caracterização completa do contexto quanto ao potencial das SOTs de produzirem 

vocabulário.  

Os  resultados  de  destaque  de  Murilo,  em  parceria  com  a  professora  do  lado 

americano, chamam a atenção e também mostram limitações de nossa pesquisa. Podemos 

dizer que os momentos com maior intervenção da professora foram os momentos mais 

significativos  para  a  produção  de  vocabulário  rico.  A  atuação  de  Murilo  com  Alice 

como parceira rendeu-lhe o melhor resultado, mesmo contando com a desvantagem de menor 

tempo de conversação em relação às demais sessões de Murilo. É possível que haja influência 

de outros fatores que podem ser metalinguísticos, profissionais, ou mesmo linguísticos. Não 

temos, porém, dados suficientes para fazer esse tipo de análise e, por isso, não pudemos nos 

aprofundar nessas questões. As relações envolvidas na parceria de Murilo e Alice, gerando 

vocabulário rico, carecem de outras investigações.  
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A partir dos resultados obtidos, percebemos ser profícuo também que se investigue o  

que significa a inclusão de uma tarefa no contexto TTD em relação às oportunidades de 

produção de linguagem, às características de produção, e quais seriam as implicações disso 

para a aprendizagem e para os princípios do TTD.  

Esperamos que nossa investigação tenha trazido algumas respostas, mas mais do que 

isso, que tenha gerado outras perguntas que levem a comunidade do teletandem a lançar 

novos olhares sobre a produção oral, e que transformem suas perguntas em estudos com os 

quais nossos dados possam contribuir e dialogar no futuro. 
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ANEXO A – Questionário inicial 

 

TELETANDEM Questionário inicial 

 
 

1. Defina Teletandem de acordo com sua própria experiência (ou o que você ouviu falar). 

 
 

2.   Leia   a   tabela   de   autoavaliação   (http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self- 

assessment-griden.pdf) e verifique seu nível em cada uma das habilidades. 

 
 

3. Baseando-se na sua autoavaliação, estabeleça objetivo(s) que você pretende atingir 

com sua participação no teletandem neste semestre. 

  

http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self-
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ANEXO B – Orientações para escrita do diário 

 

 

Após cada sessão de teletandem, você deve escrever um diário reflexivo sobre o 

que aconteceu durante a interação. A produção dos diários tem o propósito de te ajudar a 

orientar sua aprendizagem no TTD. Ao escrever os diários, reflita sobre as seguintes 

questões: 

 
 

●     Que assunto(s) foi(ram) discutido(s) na sessão? 
 

●     O que você e/ou o seu parceiro aprendeu nessa sessão? 
 

● Retome as metas de aprendizagem que você estabeleceu ao responder ao 

questionário inicial e explique de que maneiras sua participação no TTD está te ajudando a 

alcançar tais metas? 

● Descreva (i) os momentos da interação em que houve algum conflito ou em 

que você enfrentou algum tipo de dificuldade; (ii) as causas para esse problema ter 

acontecido; (iii) como (ou se) o problema se resolveu. 

● O que seu parceiro poderia fazer para apoiar sua aprendizagem? O que seu 

parceiro gostaria que você fizesse para apoiar a aprendizagem dele? Vocês negociaram 

essas questões durante a interação? 


