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RESUMO 

 

A presente tese investiga em linhas gerais a produção oral de aprendentes adultos 

inseridos em contexto formal de aprendizagem, mais especificamente, em curso de 

licenciatura em língua inglesa. Espera-se desses aprendentes grande ganhos 

linguísticos em um curso espaço de tempo, já que se objetiva que os mesmos 

demonstrem um domínio oral mais aprofundado em comparação a um aprendente 

comum. Buscou- se, assim, implementar no trabalho em sala de aula uma 

metodologia que os levassem a atentar para aspectos de sua própria oralidade com 

vistas ao aperfeiçoamento. O trabalho de transcrição da própria apresentação e 

posterior sessão de discussão sobre os aspectos notados trouxeram importantes 

insights sobre a efetividade de tal metodologia para o desenvolvimento de aspectos 

da oralidade. Considerou-se, nessa pesquisa, que a aprendizagem de línguas seja 

resultado de usage-based, como proposto pela linguística cognitiva. Com isso, 

comparou-se a fala desses aprendentes ao Academic Formula List (2010), visto que 

nos baseamos na ideia de aprendizagem de línguas como resultado de apreensão 

de pacotes lexicais. Constatou-se que o uso de pacotes lexicais utilizados pelos 

participantes dessa pesquisa apresentavam similaridade em torno de trinta por cento 

quando comparada à tabela internacional. Com relação à análise e discussão da 

própria performance oral, verificou-se que eles são capazes de notar/perceber a 

maioria dos traços mais relevantes como: pronúncia, uso repetitivo de palavras, 

erros gramaticais e ritmo. Além disso, constatou-se que os aprendentes com um 

menor nível de domínio da língua adicional foram os mais beneficiados pela 

metodologia proposta, apresentando grandes ganhos em um curto espaço de 

tempo. Essa descoberta não era esperada ao se iniciar a pesquisa, já que se 

acreditava que aqueles indivíduos com um maior domínio da língua adicional seriam 

os maiores beneficiados. Assim, conclui-se que o tratamento da língua como uma 

ferramenta que pode ser moldada é efetivo, e que lingualizar tendo como fonte a 

própria produção oral pode trazer ganhos linguísticos para os aprendentes com 

menor domínio da língua adicional. 

 

Palavras-chave: Lingualização, conscientização linguística, língua adicional, 
autonomia. 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis investigates, in general terms, the oral production of adult learn-

ers placed in a formal context of learning. It is expected from these learners great 

linguistic gain knowledge in a short period of time since in an English undergraduate 

course, it is aimed that they demonstrate a more in-depth oral command compares to 

a common learner. In this way, we tried to implement in the classroom work a meth-

odology that takes them to pay attention to aspects of their own orality in order to 

improve it. The work of transcribing their own presentation and the subsequent dis-

cussion session on the aspects noted brought important insights about the effective-

ness of such methodology for the development of oral aspects. It was considered, in 

this research, that language learning is a result of usage-based approach as pro-

posed by cognitive linguistics. We compared the speech of these learners to the Ac-

ademic Formula List (2010), since we rely on the idea of learning languages as a 

result of apprehending chuncks. It was verified that the use of chuncks used by the 

participants of this research, demonstrates a similarity of around thirty percent if 

compared to the international table.Regarding the analysis and discussion of their 

own oral performance, they were able to note / perceive most of the more salient 

traits such as: pronunciation, repetitive use of words, grammatical errors and rhythm. 

In addition, it was found that learners with a lower level of proficiency in the additional 

language, were the ones most benefited by the proposed methodology, presenting 

great gains in a short period of time. This finding was not expected at the start of the 

research as it was believed that those individuals with a greater command of the ad-

ditional language would be the major beneficiaries. Thus, it is concluded that the 

treatment of language as a tool that can be molded is effective and that languaging 

over his/her own oral performance as source the oral production can bring great lin-

guistic gains to the learners with weak linguistic control of the additional language. 

 

Keywords: languaging. Counsciuosness-raising, additional language, autonomy. 
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Primeiras palavras 

 

    De maneira semelhante a muitos brasileiros, minha formação escolar se 

deu em escolas públicas. Isso ocorreu nas décadas de oitenta e noventa nos 

estados do Paraná e Santa Catarina. Do ensino fundamental (nos dois estados e em 

algumas cidades - Jaraguá do Sul, Guaramirim, São Mateus do Sul, Laguna, 

Curitiba), passando pelo ensino médio, até a conclusão do ensino universitário no 

curso de Letras-Inglês da Universidade Federal do Paraná, vivenciei as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos na tentativa de aprender a língua inglesa dentro do 

sistema público de ensino.  

No ensino fundamental II, momento em que iniciei o meu contato com a 

língua inglesa, essas dificuldades não se resumiam à ausência de um professor (a) 

em vários momentos, mas à inexistência de uma progressão de conteúdos na 

disciplina. Havia também uma grande dificuldade, por minha parte, em reconhecer 

nessa disciplina uma utilidade prática. Ano após ano, a disciplina resumia-se ao 

preenchimento de lacunas, e essas não pareciam ter nenhuma ligação com o mundo 

real. No decorrer dos anos de minha formação na escola pública, é certo que muitos 

professores demonstraram um engajamento e uma busca em promover o melhor 

que podiam, mesmo com o pouco de que dispunham em termos de estrutura.  

No entanto, só me recordo de haver tido um envolvimento que tenha 

resultado numa evolução em termos de domínio da língua inglesa no último ano do 

ensino médio. As aulas de língua inglesa naquele ano consistiam de pequenos 

textos seguidos de um glossário e perguntas a eles relacionadas. Aquilo que num 

primeiro momento pode parecer bastante simples, até porque o material didático 

havia sido escrito pela própria professora, e, por isso, carecia de marcas 

paratextuais, por exemplo, foi o melhor que tive durante os anos de contato com a 

disciplina “Língua Inglesa” na escola pública. 

Ao ingressar no ensino universitário na Universidade Federal do Paraná no 

curso de Letras - Inglês, meu domínio dessa língua era bastante rudimentar. 

Recordo de ser capaz de ler textos autênticos com bastante dificuldade e de não 

conhecer os sons que formam o alfabeto da língua inglesa. Sendo um curso de 

Licenciatura Plena, havia uma gradação entre as disciplinas de escrita em língua 

inglesa e comunicação oral. Assim, elas exigiam prévia aprovação na anterior para 

que fossem cursadas. Não apresentando condições linguísticas para o avanço 
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nessas disciplinas, fui automaticamente matriculado em Oral I e Introdução à escrita 

em língua inglesa.  

Essas disciplinas eram distribuídas em cinco diferentes níveis, e no decorrer 

de minha graduação fiquei retido em duas ocasiões, uma vez em Oral II e outra em 

Escrita II. Ambas as disciplinas eram ministradas majoritariamente em língua 

inglesa, o que contribuiu para o desenvolvimento da fluência oral, mesmo que 

inicialmente tenha causado dificuldade para o acompanhamento das aulas.  

Nas disciplinas para o desenvolvimento da habilidade oral, seguia-se o livro 

didático e, em alguns momentos, trabalhava-se com apresentações orais de temas 

pré-estabelecidos, para posteriormente proceder às apresentações de tema livre. 

Com avanços e algum nível de dedicação, era possível perceber que não apenas 

eu, mas muitos de meus colegas desenvolviam-se na língua adicional.  

As propostas de produção ainda consistiam em altas doses de insumo e 

oportunidades para a prática na língua adicional por meio de role-play, caraterísticas 

essas notadamente presentes na abordagem comunicativa, então, em voga. Essas 

práticas comumente enraizadas para o ensino de línguas adicionais mostrava-se 

profícua, mas creio que nela ainda me colocava como um agente falante sem 

grande controle da língua inglesa. Entendo controle, aqui, como uma característica 

definidora de um falante que domina a língua alvo além de suas estruturas e 

palavras, e que saiba qual seu domínio nela. Alguém que seja capaz também de 

saber quando silenciar, por nela não ser capaz de se expressar, ou que faça 

investidas para buscar se expressar oralmente na língua adicional.  

Uso aqui a primeira pessoa, pois creio que a percepção de falar outra língua, 

que não a língua materna, e nela não se sentir senhor de seu próprio discurso, é 

algo que só pode ser afirmado em primeira pessoa. Não duvido, no entanto, que tal 

percepção seja comum a outros aprendentes que, na jornada que é a aprendizagem 

de uma língua adicional, se sintam como repetidores de sentenças, sem saber ao 

certo se o uso que delas se faz é capaz não só de exprimir o que de fato se deseja 

dizer, mas se também é, de alguma maneira, resultado de um controle por parte de 

quem fala. Em outras palavras, dominar outra língua exige também que se saiba, em 

alguma medida, o que não se sabe.  

Pode soar um tanto estranho afirmar que alguém não domina algo e possa 

disso ter consciência. Tomo, no entanto, o entendimento de que muitas vezes não 

se sabe ao certo aquilo que se acredita saber. Ou seja, um aprendente, muitas 
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vezes, tem uma vaga ideia de sua performance na língua adicional e, com isso, 

passa anos a fio sendo exposto a variadas formas de insumo sem saber ao certo 

que uso fazer dele. É justamente nesse ponto que o domínio de uma língua 

adicional pode não apenas ser avaliado, mas aperfeiçoado.  

Tomo como base para o desenvolvimento desse entendimento minha própria 

experiência como aprendente da língua inglesa no contexto formal do ensino 

superior. Transcorridos quatro semestres no curso de Letras, ingressei na disciplina 

Oral III. Nesse momento, não fazíamos mais o uso de um material didático e, sim, o 

trabalho com apresentações orais. Essas apresentações orais eram transcritas pela 

professora da disciplina (Vera Rolof), que em seguida nos encaminhava a 

transcrição de nossa apresentação seguida de comentários. Tais comentários 

envolviam o apontamento dos traços positivos e negativos de cada apresentação 

seguidos de correções da gramaticalidade e pronúncia na língua adicional. Munido 

da avaliação disponibilizada pela professora, tomei consciência do meu domínio na 

língua adicional. Ao ler os apontamentos e ouvir novamente a gravação pude 

perceber características da minha performance oral. O ponto que mais chamava 

atenção era o fato de haver a inserção de uma vogal extra ao final de verbos que 

terminassem em: /p/,/t/,/k/. Sendo essa inserção comum na fala de brasileiros em 

língua inglesa, tal caraterística não havia sido notada por mim antes do apontamento 

da professora.  

Essa tomada de consciência oportunizou um novo olhar para a língua adicio-

nal, já que após esse processo percebo ter transformado minhas atitudes com 

relação ao meu domínio linguístico. A percepção da própria fala tinha alcançado um 

novo nível e isso resultou num maior controle sobre ela. Nesse sentido, percebo que 

enquanto aprendente de uma língua adicional em contexto formal de ensino adulto, 

a tomada de consciência de minha performance oral me levou a um nível mais 

aprofundado de entendimento e controle de minha própria aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há mais de duzentos anos, na obra intitulada On the gradual working-out of 

ones’ thoughts in the process of speaking, Kleist (1806)1 afirmava que para se achar 

a resolução de um dado problema, o indivíduo precisa falar com outra pessoa ou 

consigo próprio (KLEIST, 1806 apud O´CONNEL, 1988, p. 438). Em outras palavras, 

ele propunha que no processo de falar para alguém, com alguém ou para si próprio, 

poderíamos alcançar um novo entendimento, um insight e isso resultaria em 

aprendizagem. Ele já indicava aquilo que aqui chamaremos de lingualização2, que 

entendemos ser uma ferramenta essencial para o processo de desenvolvimento da 

cognição. Essa ferramenta tem sido suprimida da sala de aula de língua adicional 

(RAJAGOPALAN, 2003)3, já que, por diversas questões ligadas ao gerenciamento 

do tempo e do espaço (a sala de aula não fornece meios para que o aprendente4 

pense em voz alta), esse recurso não é aproveitado e pode até vir a frear a 

aprendizagem (JANITZA, 1990).  

Com o surgimento das ideias de Vygotsky no Ocidente e a busca por um novo 

paradigma para o ensino/aprendizagem de uma língua adicional (LA), propostas 

educacionais que colocam o aprendente como protagonista de seu processo de 

aprendizagem ganharam atenção (LANTOLF e APPEL, 1994; LANTOLF, 2003). A 

relação entre língua e pensamento tem também recebido maior atenção nas últimas 

                                                 
1
 If you want to understand something and can´t figure it out by pondering, I could advise you, my dear ingen-

ious friend, to speak of it to the next acquaintance who happens by. He certainly does not have to be a bright 

fellow: that´s hardly what I have in mind. You´re not supposed to ask him about the matter. No, quite the con-

trary; you are first of all to tell him about it yourself. 

“Se você deseja entender algo e não consegue fazê-lo por conta própria, eu te aconselharia, meu habilidoso 

amigo, a perguntar para o primeiro conhecido que você vier a encontrar. Ele certamente não precisa ser 

alguém brilhante, não é isso que tenho em mente. Você não tem que perguntar a ele, muito pelo contrário, é 
você mesmo que tem que contar a ele.” (KLEIST, 1806 apud O´CONNEL, 1988, 438) (tradução nossa). 

2
 O termo lingualização é apenas um dentre os demais termos utilizados para se referir ao processo no qual o 

aprendente se utiliza da língua para buscar entender aspectos de sua oralidade. 
3
 Rajanogopalan utiliza o termo “língua adicional” por acreditar que esse se mostra mais apropriado em um 

mundo no qual a língua inglesa deve ser vista como uma língua a mais a ser inserida no repertório do 

aprendente. O termo “língua estrangeira”, em sua visão, nos leva a encarar a língua adicional como sendo a 

língua de outrem, por isso, sua inadequação. 
4
 Utilizaremo-nos aqui do termo aprendente por entendermos que o processo de ensino/aprendizagem requer 

uma postura na qual aquele que aprende necessita se conectar com o seu sujeito ensinante e aquele que ensina 

precisa se conectar com seu sujeito aprendente. Ou seja, aquele que aprende precisa ter a possibilidade de 

mostrar o que já sabe a respeito do que lhe é ensinado enquanto aquele que ensina precisa poder reconhecer 

que aquilo que lhe é ensinado pelo aprendente pode também se tornar um novo conhecimento (FERNÁNDEZ, 

2001). 
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décadas e; por meio da perspectiva sociointeracionista (que tem sido amplamente 

utilizada e defendida para o ensino da LA), a língua não é apenas um veículo para a 

comunicação, mas tem um papel crítico na criação, transformação e melhoramento 

de processos mentais mais elevados. Vygotsky já defendia que a língua serve como 

uma ferramenta semiótica para o desenvolvimento de formas mais elevadas de 

atividade mental (SWAIN, 2006, p.89). Entende-se, então, que o pensamento não é 

apenas expresso em palavras, mas se torna realidade por meio delas e à medida 

que o pensamento se torna discurso, ele encontra sua realidade e forma 

(CARRUTHERS e BOUCHER, 1998 apud SWAIN, 2006, p.76). Nesse sentido, a 

modelagem e remodelagem da cognição é um aspecto da aprendizagem e se torna 

visível conforme os aprendentes falam, a si próprios ou com outras pessoas, a 

respeito do que eles querem dizer e/ou daquilo que entendem (VYGOTSKY, 1978, 

1986).  

Vygotsky afirmava também que a cognição humana não é “   v d ” e contida 

apenas em processos íntimos, mas, sim, tem início em atividades inter-mentais - 

interações com os outros por meio da língua - e é assumida, posteriormente, como 

uma atividade intra-mental - a língua como uma ferramenta mediacional para o 

desenvolvimento do pensamento interno e consciência (MITCHEL e MYLES, 2004, 

p. 198). Assim, a capacidade para o pensamento está unida à nossa capacidade 

para lingualizar, estando ambas inter-relacionadas por uma relação dialética. Nesse 

sentido, há que se considerar que o ponto principal não é saber qual das duas 

(pensamento ou linguagem) atua primeiramente para o andamento do processo de 

comunicação, mas sim que: 

 

Há pouco sentido em discutir se a linguagem influencia o pensamento ou se 
o pensamento influencia a linguagem, já que os dois estão entrelaçados a 
tal nível que no curso do desenvolvimento individual eles formam um modo 
de atividade cognitiva altamente complexo, e que, apesar de ser 
sistematicamente coerente, não é beneficamente descrito em termos 
convencionalmente dicotômicos como: “           ou “f   ” (LEE,1996 
apud DANIELEWICZ, 2011, p. 88-89)

5
 (tradução minha). 

 

                                                 
5
 There is little point in arguing about whether language influences thought or thought influences language for the 

two are entwined to such a degree in the course of individual development that they form a highly complex, but 
neverthesess systematically coherent, mode of cognitive activity which is not usefully described in conventional-
ly, dichotomizing terms as either ‘thought or language’ ( LEE, 1996 apud DANILEWICZ,2011, p.88-89). 
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 A relação dialética entre a fala e o pensamento não tem sido o foco central 

nas pesquisas em aquisição de LA, embora a fala interna deva ter um papel 

fundamental na aquisição da proficiência de uma língua adicional. Sabemos que nos 

utilizamos da fala interna de variadas formas, seja para a leitura, audição, ao 

planejar um pedido de desculpas ou ao planejar com antecedência as respostas a 

serem dadas em uma entrevista, por exemplo. (LITTLE, 2007). Assim sendo, 

concebemos a articulação do pensamento em palavras como uma ferramenta que 

habilita mudanças na cognição. 

A maioria dos trabalhos na área de aquisição da língua adicional que buscam 

entender o discurso acadêmico tem como foco o registro acadêmico escrito de 

aprendentes universitários (BIBER, 2004, p. 02). Parece-nos, no entanto, que a 

análise do registro acadêmico oral pode vir a nos fornecer mais elementos para a 

compreensão do uso e desenvolvimento da produção oral desses quando da análise 

e discussão de suas produções orais. Além disso, entendemos que o foco no 

insumo, apenas, não é adequado, sendo necessárias outras ferramentas que não 

somente aquelas comumente utilizadas para o desenvolvimento da produção dos 

alunos. Embora o insumo compreensível (comprehensible input) 

(KRASHEN,1981,1982) seja essencial para a aquisição de uma língua adicional, ele 

não é suficiente para garantir que o aprendente venha a utilizar essa língua com 

uma competência que o habilite a também nela ser capaz de se exprimir com 

confiança, assim como melhorar sua produção oral com base em suas próprias 

observações.  

Krashen (1981,1983) destaca por meio da hipótese do insumo compreensível 

(comprehensible input hypothesis) que o caminho para a aquisição da LA é o insumo 

que é entendido pelo aprendente. Para Long (1981,1983), o insumo torna-se 

compreensível por meio de modificações interacionais ocorridas no momento em 

que há uma falta de compreensão e outras maneiras fazem-se necessárias para que 

o insumo torne-se compreensível. Assim, com o entendimento de que o papel da 

interação é fundamental para o desenvolvimento da performance oral dos 

aprendentes, o insumo compreensível passa a ser tão somente mais um dos 

recursos necessários para o desenvolvimento da performance oral, já que o foco 

passa a ser a produção do aprendente. 

A produção do aprendente (output) é compreendida, então, como sendo um 

sinal do estado da interlíngua no processo de aquisição da LA (SVALBERG, 2004). 
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Segundo a hipótese da produção, produzir a LA serve para o próprio processo de 

aquisição de diferentes maneiras, sendo uma delas a promoção da fluência. Além 

disso, a autora afirma que em comparação ao insumo, há mais esforço mental na 

realização da produção e que por isso esse é parte do processo de aprendizagem, 

ao invés de ser apenas seu resultado (SWAIN, 1995, p. 125).  

O desenvolvimento da fluência na língua adicional, no entanto, caminha 

separadamente do desenvolvimento da precisão no uso das formas linguísticas, 

como já apontado por Ellis (1988) e Schmidt (1996). Além disso, afirma-se que a 

produção promove o processo de reconhecimento de problemas linguísticos e isso 

pode levar o aprendente a atentar para algo que ele precisa aprender (SWAIN, 

1993, 1995). Os aprendentes afirmam que sob certas circunstâncias, a produção 

promove o processo de noticing e que esse significaria “   sentido literal da palavra, 

aquilo que é consciente, o que está disponível para o relato v     ” (SWAIN e 

LAPKIN, 1995, p. 311).  

Já Schimdt e Frota (1996) apontam pelo notice the gap principle que os 

aprendentes notam não apenas que a forma na língua adicional é distinta, mas que 

ela é diferente da de sua interlíngua. Na tentativa de produzir a língua adicional 

(vocal ou mentalmente), o aprendente pode notar que ele não sabe como dizer (ou 

escrever) corretamente aquilo que ele quer expressar. A análise da própria produção 

pode guiá-lo a perceber traços de sua oralidade. Fornecer a si próprio aquilo que 

não se sabe parece algo impossível, mas Bickhard (2005) resolve essa aparente 

contradição afirmando que a visão tradicional sobre andaimento não é capaz de 

contemplar todas as situações de aprendizagem pelas quais um aprendente passa. 

Ou seja, o aprendente pode se utilizar do autoandaimento para alcançar níveis mais 

altos de entendimento ao escolher coisas mais simples para trabalhar primeiro, 

fragmentar a informação em pontos mais específicos e/ou fazer uso de recursos que 

estão disponíveis a ele, mas que podem não estar presentes num momento 

posterior.  

Também Holton e Clarke (2006) afirmam que autoandaimento ou 

metacognição podem ser vistos como uma forma de conversa interna na qual o 

aprendente interroga o seu autoconhecimento e isso ilustraria a natureza dialógica 

do autoandaimento retomando o foco para o papel da interação e da mediação na 

linguagem. 
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Krashen (1981, p.81) sugere que “  única função da produção é a geração de 

insumo compreensível". Acrescentamos, no entanto, que a produção do aprendente 

pode ser utilizada como material real de comunicação e, por isso, seu papel é 

fundamental. Smith (1978, 1982) já afirmava que uma pessoa aprende a ler, lendo, a 

escrever, escrevendo, e a falar, falando. Por isso, o papel do aprendente é 

ressignificado e requer uma postura ativa. 

Isso posto, o objetivo desta tese é averiguar o aperfeiçoamento de alguns 

aspectos da oralidade ocorrida na fala de aprendentes adultos em contexto formal 

de ensino, considerando que os mesmos utilizaram como matéria- prima para as 

atividades propostas sua própria fala. Swain (1995) afirmava que produzir a língua 

adicional pode ser o gatilho ativador de forças que levam o aprendente a prestar 

atenção aos meios necessários para expressar com sucesso o sentido pretendido. 

Ao buscar uma relação entre o insumo e a produção, entendemos que o 

envolvimento do aprendente é de fundamental importância, já que, ao utilizar os dois 

(insumo e produção) gerados por ele próprio, poderá haver um maior engajamento. 

Sabe-se pela vasta evidência advinda da sala de aula, assim como de centros 

de acesso livre, que os aprendentes são frequentemente relutantes em tomar as 

rédeas de sua própria aprendizagem. Em sua maioria, eles estão acostumados ao 

papel passivo comumente atribuído a eles pelas escolas, além de elas serem 

também descrentes de que os alunos possam determinar objetivos de 

aprendizagem, seleção de materiais/atividades, assim como a avaliação dos 

resultados desse processo (SALMON, 1998). A tese que por ora propomos envolveu 

necessariamente esse dois desafios: desvendar a possível efetividade do trabalho 

de lingualização e análise do próprio discurso; e o desafio em se colocar os 

aprendentes como avaliadores dessa produção. Buscaremos também averiguar o 

alcance de tal proposta na evolução de suas produções orais. Sabemos que a 

maioria dos estudos que buscam entender o discurso acadêmico tem tomado como 

base o registro acadêmico escrito.  

Esta pesquisa pode desnudar, em um primeiro momento, as aproximações e 

distanciamentos do discurso acadêmico oral de aprendentes brasileiros adultos em 

contexto formal em comparação a outras tabelas internacionais que buscaram 

entender quais palavras fazem parte do repertório de aprendentes adultos em 

contexto formal. Em um segundo momento, é possível que tenhamos acesso aos 

entendimentos decorrentes das atividades de transcrição e lingualização a que 
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serão submetidos e, com isso, poderemos averiguar em que medida tais atividades 

são ou não benéficas ao aprimoramento do discurso oral nesse contexto de ensino.  

Parece-nos fundamental que se busque maneiras mais envolventes para o 

trabalho com a LA nesse nível de ensino, já que, em sua grande maioria, os cursos 

de Letras-Inglês parecem ter dificuldade em formar futuros professores não só com 

um domínio razoável da LA, mas conscientes de sua produção oral, tanto dos 

“ u      ” quanto de suas deficiências. Esse é precisamente o aspecto central 

dessa investigação: averiguar em que medida a produção, análise e discussão sobre 

os pontos observados com relação ao próprio discurso são capazes de guiar esses 

aprendentes a um maior domínio de sua fala. Os resultados dessa tese poderão 

tanto ilustrar o domínio da língua inglesa apresentado por aprendentes adultos em 

uma universidade pública brasileira, quanto indicar caminhos para que futuras 

pesquisas busquem compreender os efeitos da lingualização em aprendentes em 

contexto semelhante. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Esta pesquisa partirá do entendimento proposto por Westney (1994) para 

uma maior compreensão do uso linguístico realizado por aprendentes adultos em 

contexto formal de ensino, já que nos afiliamos à ideia de gramática “     qualquer 

aspecto da língua possível de ser sistematicamente descrito, envolvendo não 

somente morfologia e sintaxe, mas também fonologia e    â     ” (Westney, 1994, 

p. 73). O autor, baseando-se em Leech (1988), afirma que a teoria gramatical e a 

prática pedagógica têm princípios e objetivos distintos, contudo, a gramática 

descritiva pode prover informações à teoria ou à prática. É nesse sentido que a 

Linguística de Corpus (LC) pode colaborar com a Linguística Aplicada (LA), pois, 

além de fornecer descrições da língua em uso, dispõe de ferramentas que podem 

ser utilizadas para o ensino de línguas. Antes de nos atermos a esses dois aspectos, 

relevantes para essa pesquisa, cabe explicitar melhor alguns princípios da LC. 

Optamos, neste trabalho, por nos filiar ao conceito de Linguística como uma 

ciência descritiva, que leva em consideração a linguagem em uso, e não somente o 

padrão tradicionalmente reconhecido como correto: 

 

[...] o linguista tenta descobrir e registrar as regras que os membros de uma 
comunidade de linguagem seguem e não busca impor a eles outras regras 
(externas), ou normas do que seja correto. [...] A razão pela qual os 
linguistas atuais são tão insistentes sobre a distinção entre as regras 
descritivas e prescritivas é simplesmente porque a gramática tradicional 
tinha um forte caráter normativo. Os gramáticos viam como sua tarefa 
formular os padrões corretos e impô-los, se necessário, aos falantes da 
língua. (LYONS, 1981, p. 47 - 48). 

 

A abordagem adotada neste trabalho relaciona-se à Linguistica Cognitiva, 

sendo esta praticada há mais de três décadas em diferentes partes do mundo. 

Assim sendo, apresentaremos as ideias desse amplo campo de estudos para que 

então a concepção de tal abordagem possa lançar luz sobre o processo de 

gramaticalizacão/ idiomatização. Segundo esta abordagem, a linguagem pode ser 
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compreendida por meio de capacidades cognitivas gerais e não especificamente 

linguísticas. Por sua vez, o idiomatismo é uma dimensão definidora de toda e 

qualquer língua humana, e o uso linguístico desempenha um papel constituinte na 

explicação do significado de uma sentença, de sua gramática, assim como da 

aprendizagem da linguagem.  

Segundo Laloff & Jonhson (1999), na obra intitulada Philosophy in the flesh: 

the embodied mind and its chalenge to western thought, há três principais hipóteses 

nas Ciências Cognitivas: “the mind is inherently embodied”  “thought is most 

uncouncious”  “abstract concepts are largely metaphorical”. Um ponto interessante 

defendido pelos autores é o de que a cognição humana teria emergido no curso da 

evolução natural e, por isso, não constituiria um elemento que nos distingue 

fortemente dos animais. Em outras palavras, os autores afirmam que nós, humanos, 

temos nossa condição cognitiva em evolução, e que essa é universalmente 

compartilhada pela espécie humana, embora tal modelagem sofra variações 

socioculturais características de cada sociedade específica.  

Tendo apresentado brevemente acima a corrente à qual nos afiliamos, nos 

alinhamos a Jackendoff e refutamos, assim, a noção chomskyana manifestada 

através do postulado do sintatocentrismo (JACKENDOFF,2000, p.107 - 111). 

Mencionamos aqui nosso distanciamento de tal concepção por sabermos que 

quando o assunto é a aquisição de língua, precisamos, necessariamente, nos 

afastar ou nos aproximar da referida concepção estruturalista. Afiliamo-nos, então, a 

uma concepção de linguagem que é determinada por suas bases materiais como: o 

cérebro, o corpo, a interação física e social, e a herança cultural. Lakoff & Johnson 

(1999) assim compreendiam a materialidade da linguagem: 

 

The mind is not merely embodied, but embodied in such a way that our con-
ceptual systems draw largely upon the commonalities of our bodies and of 
the environmente we live in. The result is that much of a       ’  conceptual 
system is either universal or widespread across languages and cultures. Our 
conceptual systems are not totally relative and not merely a matter of histori-
cal contigency even thought historical contingency does matter a great deal. 
(...).Because our conceptual systems grow out of our bodies, meaning is 
grounded through our bodies.(...). Once we understand the importance of 
the cognitive uncounscious, the embodiment of mind, and metaphorical 
thought, we can never go back to priori philosophing about mind and meta-
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phorical (...) that are inconsistent with what we are learning about the mind 
(LAKOFF & JOHNSON, 1999, p.6-7)

6
 

Os domínios conceptuais e as categorias envolvidas no processo cognitivo 

são então originados de experiências concretas e reais de indivíduos que interagem 

no mundo. Ou seja, o conhecimento linguístico é parte de um sistema conceptual 

amplo e integrado que inclui a memória, a percepção, as experiências corporais e 

sócioculturais. O processo de construção do significado é considerado como 

resultado de um conjunto de ações cognitivas complexas e, em grande parte, 

inconsciente, e esse é ativado pelas formas linguísticas, mas não tão somente por 

elas.  

Diante da observação de que a linguagem iria além de regras combinatórias 

de signos arbitrários, emergiria, então, o projeto de abordagem construcional da 

gramática, e esse inverteria completamente a lógica da linguística formal. Ou seja, 

antes de ser uma mera unidade combinatória, cada elemento que participa da 

expressão linguistica (morfema, lexema, expressão perifrástica, padrão oracional 

abstrato) introduziria no discurso corrente a própria “h      ” sintato-semântico-

pragmática, acumulada ao longo de outras instanciações e que contaminariam a 

expressão do conhecimento que o usuário tem da linguagem (FILLMORE, 1979). 

Assim, a dimensão constitutiva da gramática resultaria tanto da mente 

corporificada, do uso, e do processo de idiomatização. Fillmore (1979) defende 

então que: (1) se a linguagem se explica a partir de capacidades gerais da cognição 

humana e (2) se tais capacidades são resultado de uma evolução integrada de 

nossa percepção corpórea e física do mundo - que é bastante semelhante a todos 

nós - o elemento chave da diferença entre as línguas humanas corresponde 

justamente às diferentes convenções sócio-históricas do uso linguístico que se 

expressam como fórmulas estruturadas. Nesse sentido, o idiomatismo estaria entre 

as dimensões definidoras das línguas humanas, e qualquer teoria da gramática que 

                                                 
6
 A mente não é meramente corporificada, mas corporificada de tal forma que nossos sistemas 

conceptuais se configuram largamente pelos aspectos comuns de nossos corpos e do ambiente em 
que vivemos. O resultado é que a maior parte do sistema conceptual de um indivíduo é também 
universal ou amplamente espalhada pelas línguas e culturas. Nossos sistemas conceptuais não são 
totalmente relativos, nem meramente uma questão de contingências históricas, apesar de existir um 
certo grau de relativização conceptual e das contingências históricas terem um papel importante. (...) 
Já que nosso sistema conceptual emerge de nossos corpos, o significado é baseado em e através de 
nossos corpos. (...) Uma vez que compreendemos a importância do inconsciente cognitivo da 
corporificação da mente e do pensamento metafórico, nós jamais poderemos retornar às filosofias 
anteriores sobre a mente e a linguagem (...) que são inconscientes com o que nós estamos 
aprendendo sobre a mente. 
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pretenda explorar tal questão precisará abordar a língua em uso, possibilitando 

assim a investigação dos processos de surgimento de novas construções. 

Barlow & Kemmer (2000) utilizam a expressão usage-based para se referir à 

íntima relação entre estruturas linguísticas e os exemplos de uso da linguagem, em 

outras palavras, um modelo baseado no uso e que considera o sistema linguístico 

fundamentado em (grounded in) eventos do uso. Ou seja, no processo de 

aprendizagem há a apreensão de representações mais abstratas da gramática e 

essas permitem gradativamente o domínio de noções mais particulares.  

A ocorrência desses eventos continua a exercer um papel crucial na 

estruturação tanto do sistema linguístico do falante quanto do ouvinte. Falante e 

ouvinte seriam então fontes permanentes de novas informações (insumo). Com 

relação à freqüência, considera-se que o mesmo é adquirido, moldado e 

permanentemente influenciado pelo uso, pois since frequency of a particular usage 

pattern is both a result and a shaping force of the system, frequency has an 

indispensable role in any explanatory account of a language (BARLOW & KEMMER, 

2000). 

Para Langaker (2000, p. 3 - 4), a elevada freqüência de um padrão 

determinaria um grau mais elevado do que o autor chama de entrincheiramento 

(entrenchment), como uma rotinização/ automatização cognitiva, que afeta o 

processamento de tal padrão. Assim, o papel da frequência corresponderia a: 

 

The occurrence of psychological events leaves some kind of trace that facili-
tates their reoccurence. Through repetition even a highly complex event can 
coalesce into a well- rehearse routine that is easily elicited and reliably exe-
cuted. When a complex structure comes to be manipulated as a ‘   -
   k   d’ assembly, no longer requirind conscious attention to its parts of 
their arrangement, I say that is has the status of a unit (LANGAKER, 2000, 
p.3 - 4)

7
. 

 

Ao considerar a concepção linguística baseada no uso, consideramos que o 

trabalho de Michael Tomasello sobre a aquisição da linguagem, intitulado 

Constructing a language: a usage based theory of language aquisition (2003), 

                                                 
7
A ocorrência de eventos psicológicos deixa algum tipo de traço que facilita sua ocorrência. Através 

da repetição, mesmo um evento altamente complexo, pode converter-se em uma rotina bem 
ensaiada, que é facilmente elucidada e executada com confiança. Quando uma estrutura complexa 
passa a ser manipulada como um agrupamento “pré-embalado” (pre - package) sem requerer mais 
atenção a suas partes ou ao arranjo dessas partes, eu digo que tal estrutura tem status de unidade 
(LANGAKER, 2000, p.3 - 4). 
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ofereça um bom entendimento sobre o papel central da aprendizagem, da gênese 

da gramática e do significado. Além das discussões desenvolvimentistas tratadas 

pelo autor, ele propõe um importante entendimento sobre a aquisição da linguagem 

ao afirmar que as regras gramaticais surgem a partir de padrões dessas construções 

baseadas em itens. Isto é, a gênese da gramática e do significado parte da 

recorrência das construções específicas e segue na direção da abstração/ das 

generalizações. 

A pesquisa e a prática em aquisição de uma língua adicional demonstram que 

a aprendizagem da LA em contexto acadêmico coloca uma demanda substancial de 

exigência aos aprendentes (em nosso caso aprendentes que, muitas vezes, se 

preparam para lecionar a língua inglesa), e como a variedade linguística necessária 

no contexto acadêmico é, na maioria das situações, bastante distinta daquela 

exigida para uma comunicação interpessoal básica, espera-se desses aprendentes 

grandes ganhos linguísticos em um curto espaço de tempo.  

Eles utilizarão e precisarão dominar a comunicação na língua adicional em 

contextos não só informais, mas formais. Pesquisas recentes em corpus linguístico 

de análise do discurso acadêmico escrito e falado estabeleceram uma sequência de 

palavras recorrentes que foram nomeadas de lexical bundles, chunks, multiword 

expressions. É, então, devido ao entendimento de que essas palavras se fazem 

úteis para o desenvolvimento da oralidade que iremos nos basear na análise do 

desenvolvimento das produções orais de nossos aprendentes. Além disso, a 

compilação de corpus de aprendentes permite que conheçamos a interlíngua desses 

indivíduos e que façamos: (a) um uso direto em sala de aula (SEIDLHOFER, 2002) 

com a análise das produções feitas pelos próprios alunos; ou (b) um uso indireto. 

 Teorias de aquisição linguística como a Funcional, Cognitive linguistic e 

Usage-based sugerem que as unidades básicas de representação da linguagem são 

construções form meaning mappings8 convencionalizadas na comunidade de fala e 

                                                 
8
 Constructions are form-meaning mappings,conventionalized in the speech community, and en-

trenched as language knowledge in the learner’s mind. They are the symbolic units of language relat-
ing the defining properties of their morphological, syntactic, and lexical form with particular semantic, 
pragmatic, and discourse functions (Bates and MacWhinney 1987; Lakoff 1987; Langacker 1987; 
Croft 2001; Croft and Cruse 2004; Goldberg 1995, 2003, 2006; Tomasello 2003; Robinson and Ellis 
2008; Bybee 2008). 
Construções frasais são form-meaning mappings convencionalizados na comunidade de fala e 
enraizados como conhecimento linguístico na mente do aprendiz. Eles são unidades simbólicas da 
língua que se referem a propriedades definidoras de formas morfológicas, sintáticas e lexicais, sendo 
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enraizadas como um conhecimento linguístico na mente do aprendente 

(GOLDBERG, 2006; ROBINSON e ELLIS, 2008). Essas construções estão 

associadas a funções discursivas, pragmáticas e semânticas, e são adquiridas por 

meio do engajamento em uma comunicação significativa. Elas formam um inventário 

estruturado de conhecimento no aprendente, levando-o ao conhecimento das 

convenções da língua como sendo unidades representadas de maneira 

independente na mente do falante.  

A seleção linguística próxima àquela realizada por um falante nativo reside no 

conhecimento e automatização dessas formas (ELLIS, 2009). Sinclair (2004, p. 110) 

resume essa ideia em seu idiom principle, que seria: “a language user has available 

to him or her a large number of semi-preconstructed phrases that constitute single 

choices, even though they might appear to be analyzable into segments.”  

Corder (1973) já propunha a fraseologia como um fenômeno linguístico dentro 

dos gêneros acadêmicos. Também Ellis (1994, 1996, 2003, 2006) reconhece a 

ocorrência de formulas, chuncks e constructions na fala de aprendentes. Além disso, 

o uso de Corpora tem recebido destaque nos últimos anos no ensino de línguas 

(SINCLAR 1996, COBB 2007, RÖMER 2008). Nesse sentido, se as unidades da 

língua são construções, então a aquisição de uma língua é a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento no uso dessas construções. Quer dizer, a aprendizagem depende 

da experiência dos aprendentes no uso da língua e o que eles podem fazer com 

isso. 

    Utilizaremo-nos da compreensão de “        " proposta por Conrad e Biber 

(2001), que se refere a uma variedade linguística definida situacionalmente por seus 

traços léxico-gramaticais. Assim sendo, eles utilizam um termo “    d - h v ”  não 

traçando uma distinção clara entre esse e o gênero. Tal compreensão influencia 

diretamente em nossa escolha metodológica, que será melhor explanada no capítulo 

três, visto que os gêneros por nós utilizados têm barreiras pouco fixas, sendo então 

de difícil delimitação.   

 

2.1 Análises psicológicas 

 

                                                                                                                                                         
também formas lexicais com funções semânticas, pragmáticas e discursivas (Bates and MacWhinney 
1987; Lakoff 1987; Langacker 1987; Croft 2001; Croft and Cruse 2004; Goldberg 1995, 2003, 2006; 
Tomasello 2003; Robinson and Ellis 2008; Bybee 2008). 
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Análises psicológicas da aprendizagem de construções enquanto pares de 

form-meaning têm recebido considerável atenção na literatura como um processo de 

aprendizagem associativa. Esse processo de aprendizagem, por meio de cue-

outcome contigencies, no qual os determinantes mais frequentes incluem: fatores 

relacionados à forma, tais como frequency e salience; fatores relacionados à 

interpretação, tais como significance para compreensão geral de uma sentença 

(prototypicality, generality, redundancy e surprise value), e fatores relacionados a 

contingency of form and function, além dos fatores relacionados à atenção do 

aprendente, tais como automaticity, transfer, overshadowing e blocking (ELLIS, 

2002, 2003, 2006, 2008) se mostram relevantes.  

Esses fatores psicolinguísticos conspiram para a aquisição e uso de qualquer 

construção linguística. A visão Construtivista da aquisição da linguagem envolve a 

análise distribucional do fluxo da linguagem e análise paralela de um contingente 

perceptual activity com construções abstratas, sendo elas aprendidas pela 

conspiração de exemplos concretos de uso, resultando na aprendizagem por 

mecanismos de aprendizagem estatística (CHRISTIANSEN e CHATER, 2001). Os 

determinantes da aprendizagem incluem: (1) input frequency (type-token frequency, 

Zipfian distribution, regency; (2) forma (saliência e percepção); (3) função 

(prototipicalidade do sentido; importância da forma para a compreensão da 

mensagem; redundância); (4) interações entre contingency of form-function 

mapping. Esse quarto determinante não será aqui explanado por não ser de grande 

relevância para a análise proposta nesta pesquisa. 

 

2.1.1 Frequência do insumo (Input frequency) 

 

    A frequência ocorrida por meio da exposição promove a aprendizagem e o 

enraizamento, assim as construções que são vivenciadas com mais frequência são 

processadas com maior facilidade. A pesquisa psicolinguística mostra que o 

processamento da linguagem está intimamente sintonizado com a frequência do 

insumo em todos os níveis do sentido. A frequência do insumo afeta o 

processamento fonológico, phonotactics, leitura, soletração, léxico, morfosintase, 

linguagem formuláica, compreensão da linguagem, gramaticalidade, produção de 

sentença e sintaxe (ELLIS, 2002). Assim, se os aprendentes são sensíveis à 

frequência do insumo, isso resulta do fato de eles terem registrado sua ocorrência. 
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Ou seja, o efeito dessa frequência reforça a evidência de uma aquisição por meio de 

modelos usage-based e do papel do insumo nesse processo. 

 

2.1.1.1 Type and token frequency 

 

    Token frequency considera com que frequência uma forma particular 

aparece no insumo, enquanto o type frequency se refere ao número de itens lexicais 

distintos que podem ser substituídos na “        ” de uma determinada construção 

linguística, seja para uma construção word-level, flexão ou construção sintática que 

relacione as palavras. O passado regular na língua inglesa, por exemplo, tem um 

alto type frequency, já que se aplica a centenas de tipos diferentes de verbos, 

enquanto que a mudança na vogal em swam e rang, por exemplo, tem um type 

frequency menor. 

   A produtividade de padrões fonológicos, morfológicos e sintáticos é um 

function ou token frequency e não um type frequecy (BYBEE e HOPPER, 2001). Ou 

seja, (a) quanto mais um item lexical for ouvido em uma determinada posição de 

uma construção, menor será a associação dessa construção a determinado item 

lexical e maior será a propensão da formação de uma general category sobre os 

itens daquela posição; (b) quanto mais itens a categoria tiver que cobrir, mais geral 

serão os criterial features e mais provável será a sua extensão a novos itens; (c) um 

alto type frequency assegura que uma construção seja usada frequentemente, 

fortalecendo então seu esquema representacional e  tornando-o mais acessível para 

o uso com novos itens (BYBEE e THOMPSON, 2000). 

Por outro lado, o alto token frequency promove o inculcamento/enraizamento 

ou conservação de formas irregulares e idioms. Isso porque as formas irregulares 

sobrevivem por serem high frequency. Pesquisas como essas, colocam a linguagem 

no centro da pesquisa cognitiva da categorização humana, fortalecendo a 

importância do type frequency nesta categorização.  

 

2.1.1.2 Distribuição Zipfian (Zipfian distribution)  

 

    Nos estágios iniciais de aprendizagem por categorias de modelos, a 

aquisição é optimizada pela introdução de um exemplo inicial de low-variance (baixa 

variedade), centrado em exemplos prototípicos (ELIO e ANDERSON, 1984). Esse 



29 

 

exemplo de low-variance permite aos aprendentes fixarem aquilo que irá contabilizar 

para a maioria dos membros de uma categoria. Os limites de uma categoria são 

definidos mais tarde pela experiência do full breadth of exemplar types.  

 

2.1.1.3 Regência (Regency) 

 

    A pesquisa em psicologia cognitiva apresenta três fatores fundamentais 

que determinariam a ativação da memória schemata: frequência, regência e 

contexto (ANDERSON e SCHOOLER, 2000). O processamento da linguagem 

também se reflete em efeitos de regência esse fenômeno é também conhecido 

como priming e pode ser observado na fonologia, nas representações conceituais, 

na escolha lexical e sintaxe (McDONOUGH e TROFIMOVICH, 2008). Sintático 

priming, por sua vez, refere-se ao fenômeno de uso preferencial ou processamento 

de uma estrutura particular específica dada uma exposição prévia a mesma 

estrutura. Esse comportamento ocorre tanto na audição quanto na fala, na leitura e 

escrita. 

    Gries e Wulff (2009) investigaram se construções complementares 

geruntivas e infinitivas são armazenadas como unidades simbólicas pelos 

aprendentes alemães de língua inglesa. A análise de corpus dessas construções, de 

acordo com o International Corpus of English, identificaram os verbos que melhor 

causam uma distinção entre as duas construções e esses foram utilizados como 

estímulo experimental para o preenchimento de uma sentença, assim como para um 

experimento de averiguação à aceitabilidade de uma sentença. Os dois 

pesquisadores investigaram dois tipos de priming effects de curta distância: com que 

frequência os sujeitos produzem uma construção de ing-/ to-/ “  h  ” após avaliar 

uma construção ing e “  "  e com que frequência eles produzem uma construção ing-

/ to-/ “  h  ” após produzir uma construção ing ou  to na conclusão imediatamente 

anterior, bem como uma medida de longo prazo dentro da iniciação acumulada do 

sujeito. Tanto os padrões de complemento geruntivo quanto infinitivas exibiram 

preferências construtivas verbais e efeitos de iniciação, confirmando seu status 

como construções. 

 

2.1.2 Forma (saliência e percepção) 
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 A percepção geral da força de um estímulo é comumente nomeada como 

sendo sua saliência. Pistas de low salience tendem a ser aprendidas menos 

prontamente. Ellis (2006b, 2006c), resume pesquisas em aprendizagem associativa, 

demonstrando que attention, salience, expectation e surprise são elementos chave 

para a análise de toda aprendizagem animal e humana, igualmente. 

    Muitas relações gramaticais de meaning-form, especialmente aquelas que 

são notoriamente difíceis para aprendentes de inglês como língua adicional, como 

partículas gramaticais e flexões, tal como o “ ” da terceira pessoa do singular, são 

consideradas como low salience no fluxo da língua. A palavra today, por exemplo, é 

uma forma psicofísica mais forte no insumo do que o morfema “ ” marcando a 

terceira pessoa do singular, mesmo que ambas deem pistas do tempo verbal. Ou 

seja, today é mais propensa a ser percebida, já que o “ ” da terceira pessoa do 

singular pode se tornar ofuscado e bloqueado tornando-a difícil para aprendentes de 

língua inglesa (ELLIS 2006b, 2008; ELLIS e SAGARRA, 2010b). 

 

2.1.3 Função (Function) 

 

 Na “       prototípica de          ” (ROSH e MERVIS, 1975), afirma-se que 

o exemplar típico de uma categoria serve como modelo contra exemplos menos 

representativos. Ou seja, as pessoas classificam andorinhas como pássaros, ou 

qualquer outro que tenha tamanho médio, seja colorido, com bico, como sendo um 

pássaro, e menos traços, ou a combinação desses traços, em pássaros como ganso 

ou albatroz. Os protótipos são julgados mais rapidamente e precisamente, mesmo 

que eles não tenham sido vistos anteriormente. Alguém que nunca tenha visto uma 

andorinha, mas que já tenha tido contato com pássaros, irá prontamente classificá-la 

como pássaro (POSNER e KEEL,1970).  

Quanto maior o token frequency de um exemplo, mais ele contribuirá para 

definir a categoria e maior será a propensão de que ele seja considerado um 

prototípico. A melhor maneira de ensinar um conceito é mostrar um exemplo dele. 

Ellis & Ferreira-Junior (2009), mostram que os verbos utilizados iniciamente por 

aprendentes são prototípicos e genéricos em função (go for VL, put for VL e give for 

VOO). O mesmo fenômeno tem sido observado na aquisição de línguas por crianças 

no qual um pequeno grupo de verbos semanticamente gerais, geralmente nomeados 
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de light verbs (go, do, make, come), são aprendidos primeiramente (PINKER, 1989, 

NINIO, 1999).  

Ninio (1999) afirma que como a maior parte de sua semântica consiste numa 

noção schemática de transitividade, a adição de um elemento específico mínimo faz 

com que esses verbos sejam semanticamente adequados, salientes e frequentes. 

Assim, os aprendentes começam com combinações transitivas desses verbos 

genéricos. Pinker (1989, p. 53), por sua vez, afirma que muitos desses verbos são 

substituídos à medida que as crianças crescem já que elas passam a fazer uso de 

termos mais específicos. Os verbos com propósito geral continuam a ser utilizados, 

mas proporcionalmente em menor frequência de ocorrência conforme as crianças 

adquirem mais palavras para categorias específicas de ações. 

    O modelo de Resolar-Wagner (1972) também resume o quanto pistas 

redundantes não tendem a ser adquiridas (RESOLCAR-WAGNER citado por ELLIS, 

2010). Não apenas as relações gramaticais de meaning-form apresentam baixa 

salience, mas elas podem também ser redundantes para o entendimento do sentido 

da sentença. Frequentemente, é desnecessário interpretar flexões tais como tempo 

verbal, pois eles são frequentemente acompanhados por advérbios que indicam o 

tempo a que se referem. Aprendentes da língua inglesa como língua adicional 

contam com advérbios ao invés de pistas advindas de flexão, como já documentado 

em pesquisas longitudinais naturalísticas (VAN PATTEN, 2006; ELLIS e SAGARRA, 

2010). 

 

2.2 Produção em aprendentes de língua adicional  

 

Uma diferença importante deve ser feita com relação aos aprendentes de 

língua inglesa inseridos num contexto formal de aprendizagem em não imersão, 

como os participantes dessa pesquisa, daqueles que vivenciam a língua inglesa 

como segunda língua. A grande maioria dos envolvidos nesta pesquisa tem 

pouquíssimas oportunidades de interagir na língua adicional fora do contexto da sala 

de aula. Mesmo havendo a possibilidade de receber insumo pelas mais variadas 

mídias (internet, tevê, aplicativos, etc), o uso dessa língua com falantes nativos é 

bastante limitado, uma vez que, apesar de outras línguas, que não a língua 

portuguesa, circularem em território nacional, o domínio da língua portuguesa 
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perante as demais é inquestionável e isso coloca os envolvidos dessa pesquisa em 

uma situação monolíngue. 

Com relação à discussão sobre o papel da produção, é necessário que 

voltemos um pouco na história das teorias linguísticas ligadas à aquisição de LA 

para que assim possamos compreender melhor como se desenvolveu o 

entendimento do papel da produção no ensino da língua inglesa, principalmente, até 

alcançar o seu mais recente entendimento como sendo aquele no qual ela é tomada 

não como o resultado de uma habilidade linguística apenas e, sim, como o próprio 

processo. A partir do momento em que a produção passa a ser vista como um 

processo, a denominação mais adequada passa, então, a ser “        z    ”  termo 

esse proposto por Swain em 2005. Todavia, julgamos ser necessário uma retomada 

do desenvolvimento do conceito de produção para que então possamos 

compreender com mais profundidade em que moldes o conceito de lingualização – 

que é o termo atualmente utilizado - foi gerado. 

    Em meados da década de oitenta, Swain (1985) apresentou seu output 

hypothesis (hipótese da produção) como uma resposta ao input hypothesis (hipótese 

do insumo) de Krashen (1985). Ela havia observado que nos programas de imersão 

canadenses os estudantes (adolescentes) apresentavam uma produção oral e 

escrita menos proficiente se comparadas a suas compreensões escritas e auditivas. 

Como resultado de suas observações, ela propôs que os aprendentes tivessem mais 

oportunidades para a produção na língua alvo para que assim pudessem, então, 

desenvolver suas habilidades linguísticas (LIGHBOWN & SPADA, 2006; SWAIN, 

1995; SWAIN & LAPKIN, 1995).  

Além de buscar promover a automaticidade no uso da língua, a pesquisadora 

esboçou três funções principais para a produção na aquisição da língua alvo: 

noticing/triguering function (função de notar/perceber), hypothesis - testing function 

(função de testagem da hipótese); metalinguistic function; (função metalinguística). 

Assim, com base na função preliminar da produção, quanto mais um aprendente 

produzir na língua adicional mais ele irá automatizá-la. Desse modo, sua fala 

ocorrerá sem a ocorrência de tantas pausas e com um menor lapso de tempo para 

que ele possa pensar naquilo que pretende dizer (SWAIN, 1995, 2005). Nesse 

sentido, a função principal da produção na aprendizagem da língua alvo é um 

processo de tentativa e erro. Ou seja, o aprendente cria várias hipóteses em sua 

mente sobre o funcionamento da língua alvo e ao produzi-la ele tem a oportunidade 
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de testá-las, podendo, então, verificar se elas funcionam ou não na prática. 

Apresentaremos com mais detalhamento cada uma das hipóteses acima 

mencionadas para que possamos nos aproximar daquilo que Swain apresentou 

como sendo as principais funções da produção. 

 

2.2.1 A hipótese da função de notar/perceber  

 

A ideia central dessa hipótese é que ao produzir a língua adicional o 

aprendente tem a possibilidade de se deparar com um problema linguístico, e isso 

pode levá-lo a notar que ele ainda não sabe algo ou que sabe apenas parcialmente. 

Vários autores, entre eles Kellerman (1991), observaram que os aprendentes são 

capazes de notar problemas/desvios linguísticos enquanto falam e que buscam fazer 

algo para resolver isso. Ou seja, o próprio indivíduo é capaz de perceber desvios em 

seu comando da língua. Para Sharwood - Smith (1986), o processo cognitivo 

envolvido para a aprendizagem da língua adicional envolveria: extensão de 

conhecimentos da primeira língua a contextos da língua adicional, extensão de 

conhecimentos da língua adicional a novos contextos, formulação e testagem de 

hipóteses de formas e funções. Assim, o processo de notar/perceber pode gerar 

conhecimento linguístico novo ao aprendente ou consolidar um conhecimento já 

existente (SWAIN, 1995). 

 

2.2.2 A hipótese da função de testagem 

 

    Tem-se afirmado que alguns erros que aparecem na fala ou na escrita dos 

aprendentes revelam hipóteses sobre o funcionamento da língua adicional. Para que 

se venha a testar uma hipótese é necessário que se faça algo, e uma das maneiras 

é por meio da fala ou escrita. Pica (1989) postula que durante o processo de 

negociação de sentido, os aprendentes modificam sua produção em resposta a um 

conversational moves (movimento conversacional), como um pedido de 

esclarecimento ou confirmação. Em seus estudos, o pesquisador observou que 

durante as interações linguísticas os aprendentes alteraram em média um terço de 

suas orações, tanto semanticamente como morfosintaticamente. Assim sendo, eles 

modificam a produção, testam hipóteses, experimentam novas estruturas e formas, 

além de expandir os recursos interlinguísticos de maneira criativa (PICA, 1989, 
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p.64). Em outras palavras, ao modificar ou reprocessar a produção, a interlíngua 

alcança um novo nível e hipóteses linguísticas podem ser confirmadas ou rejeitas. 

 

2.2.3 A hipótese da função metalinguística 

 

 Ao produzir a língua adicional, o aprendente revela as hipóteses construídas 

por ele sobre o seu funcionamento e, ao produzi-la, ele não apenas revela as hipó-

teses já construídas, mas tem a possibilidade de refletir metalinguisticamente, 

podendo vir a controlá-las e internalizá-las. Nesse sentido, uma atividade 

comunicativa é aquela na qual se comunica algo sobre a língua dentro do contexto 

de tentar produzir algo que se queira dizer. Isso significa que se negocia o sentido, 

mas o conteúdo da negociação acaba por ser a forma e sua relação com o sentido 

que se tenta expressar. Em suma, usa-se a língua para negociar a forma. Donato 

(1994) também afirma que o co-conhecimento e o processo de co-construção 

resultam em uma mudança linguística entre indivíduos durante uma atividade 

conjunta. Assim, o processo torna-se observável para o desenvolvimento da língua 

quando a atividade na qual os aprendentes estão envolvidos implica a reflexão sobre 

a negociação da forma.  

 

2.2.4 Resultados de algumas pesquisas sobre os efeitos da produção 

 

 Alguns anos após a divulgação da hipótese da produção proposta por Swain 

(1995), uma série de estudos foram conduzidos para avaliá-la e, em particular, sua 

função de notar/perceber. Pesquisadores como Izumi, Bigelow, Fujiwara e Fearnow 

(1999) desenvolveram diferentes metodologias de pesquisa que tinham como intuito 

averiguar a eficácia da produção em notar/perceber a língua alvo. Apesar de essas 

pesquisas se utilizarem de diferentes metodologias e serem, em certo sentido, 

pouco generalizáveis, elas sugerem que a produção aumenta a capacidade de 

notar/perceber características na língua alvo. Mais recentemente, Izumi (2000, 2002) 

examinou as potenciais diferenças entre a produção e o insumo melhorado9 para 

                                                 
9
 Técnica na qual o formato da fonte é alterado com o objetivo de chamar a atencão do aprendente 

para a estrutura em si. 
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notar/perceber e aprender uma estrutura na língua alvo, chegando a quatro 

principais descobertas.  

Descobriu, inicialmente, que aqueles aprendentes participantes de atividades 

que envolviam insumo e produção tiveram uma performance superior àqueles 

aprendentes apenas expostos ao insumo quando o objetivo era a compreensão 

daquilo que fora dito. Diferentemente do efeito positivo da produção na 

aprendizagem da estrutura da língua alvo, o insumo melhorado fracassou em 

demonstrar um efeito significativo na aprendizagem. A hipótese de que tanto a 

produção quanto o insumo melhorado produziriam o efeito de notar/perceber e 

aprender a língua alvo foi rejeitada. Por último, o estudo revelou uma fraca relação 

entre notar uma forma por meio de “          ” (note-taking) e “reconstrução de 

      ” 10 (reconstruction score) por meio de aprendizagem da forma mediada por 

pré-testes e pós-testes.  

Os resultados dessas pesquisas sugerem que refletir metalinguisticamente 

sobre a própria performance na língua alvo é eficiente para sua subsequente 

evolução. Além disso, o noticing function (função de notar/perceber), que se baseia 

no noticing hypothesis de Schmidt (1990, 2001, 2010), apresenta uma importante 

relação entre aprendizagem e atenção. Em outras palavras, a atenção promove a 

aprendizagem.  

Outro estudo bastante interessante e que pode nos auxiliar em prol de uma 

compreensão mais aprofundada sobre o papel da produção foi realizado por Mennim 

(2007). Em seu estudo com aprendentes japoneses de língua inglesa em nível 

universitário, o pesquisador acompanhou o desenvolvimento oral de dois desses 

aprendentes e pôde averiguar que exercícios delineados para promover o processo 

de notar/perceber e de atenção à forma tiveram um efeito a longo prazo, levando-os 

a um uso melhorado. Mesmo após nove meses da aplicação da metodologia eles 

ainda mantinham um domínio sobre o uso de substantivos contáveis, sendo esse 

uso o objeto da pesquisa.  

Mais recentemente, Kong (2010) também examinou o papel da produção para 

o desenvolvimento da performance oral de aprendentes. Em sua pesquisa ela 

focalizou na atividade de tomar-nota (note-taking) como uma forma de facilitar o 

processo de noticing. Tendo dividido seus aprendentes em dois grupos, ela 

                                                 
10

 Técnica na qual o aprendente precisa reconstruir uma estória previamente lida. 
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apresentou a eles uma atividade escrita dividida em três etapas, na qual eles tiveram 

que escrever descrições com base em uma imagem, para então compará-la a um 

modelo. A um grupo fora autorizado tomar nota durante o estágio de comparação, 

enquanto ao outro grupo o mesmo não foi permitido.  

Num segundo momento, os participantes dos dois grupos tiveram que 

escrever uma segunda versão do texto descritivo. O grupo experimental pode 

escrever um novo texto com ajuda de suas anotações, enquanto o grupo controle 

precisou escrever sem a ajuda de anotações. Em seguida, um questionário 

retrospectivo foi aplicado imediatamente após a atividade escrita com o objetivo de 

averiguar o processo de noticing entre os dois grupos. Os resultados indicam um 

efeito positivo em tomar-nota como facilitador para o processo de noticing, assim 

como no melhoramento da precisão gramatical.  

    Já Tabatabai e Yakhbi (2010), se interessaram em comparar os efeitos da 

recepção do insumo e da produção no desenvolvimento da precisão gramatical e da 

complexidade. Em suas experimentações com estudantes universitários iranianos, 

os mesmos foram divididos em dois grupos. O grupo que realizaria atividades com 

insumo e o que realizaria atividades com produção. Também eles descobriram que o 

grupo submetido a atividades de produção apresentava uma performance superior 

ao grupo submetido apenas ao insumo. O grupo submetido à produção foi capaz de 

produzir estruturas gramaticais mais precisas e complexas em seus textos orais. 

Essa pesquisa confirma mais uma vez a tese de Swain (1985, 1995, 2005) de que a 

produção é capaz de promover uma aprendizagem melhorada da língua adicional e 

isso nos leva a pensar em maneiras mais efetivas para que os aprendentes possam 

produzir a língua adicional com uma frequência maior.  

 

2.3 Lingualização  

 

    O termo produção nos leva, em certo sentido, a pensar a linguagem como 

sendo apenas a transmissão de uma mensagem fixa. Essa visão, todavia, não está 

adequada à visão da linguagem como um processo cognitivo, uma atividade da 

mente. Assim, a língua deve ser vista como um agente na realização do sentido, 

como um processo na resolução de um problema para alcançar um sentido 

pretendido (SWAIN, 2000). Vygotsky (1987) identificou um aspecto da comunicação 

que vai além da troca de informações, já que para ele a linguagem é uma ferramenta 
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da mente, uma ferramenta que medeia processos mentais elevados. Dessa maneira, 

a lingualização serviria para mediar o processo cognitivo, e o resultado desse 

processo seria, então, um produto visível ou audível, isso permitiria ao aprendente 

uma subsequente verbalização. Wertsch (1985, p.189), analisando a teoria de 

Vygotsky no que se refere o desenvolvimento da cognição, reconhece que há um 

link inseparável entre o desenvolvimento cognitivo e o afeto, assim:  

 

A separação do lado intelectual de nossa consciência do de seu lado 
afetivo, volicional é uma das falhas fundamentais da psicologia tradicional. 
Como resultado disso, o pensamento é inevitavelmente transformado em 
um fluxo autônomo de pensamento. Ou seja, a linguagem é separada de 
toda riqueza da vida, dos motivos reais, interesses e atrações do 
pensamento (tradução nossa)

11
. 

2.3.1 Notar a lacuna/notar o buraco (Noticing the gap/noticing the hole) 

 

“N     a       ” ocorre quando os aprendentes notam que sua interlíngua 

difere da língua alvo, nesse momento eles notam que estão cometendo um erro. O 

segundo tipo, o “      o       ”  ocorre quando o aprendente nota que ele não 

possui os meios para realizar algo que ele deseja dizer. A diferença entre os dois 

tipos de noticing reside no fato de no segundo (noticing the hole) o aprendente ainda 

não ter desenvolvido em seu sistema a forma linguística necessária para expressar 

aquilo que deseja dizer (SWAIN, 1998). 

 

2.3.2 O envolvimento afetivo para o desenvolvimento de competências da oralidade 

 

O aspecto cognitivo na aprendizagem recebe, frequentemente, grande 

atenção, enquanto o aspecto afetivo é, muitas vezes, deixado de lado (KRASHEN, 

1985). Ao se pensar no funcionamento da memória, sabemos que ela não é 

composta por um processo único ou simples, mas um processo com várias etapas 

(JENSEN,1998). Inicialmente, há o registro sensório, tanto consciente quanto 

inconsciente. Depois, a memória de curta-duração entra em ação. Finalmente, a 

informação, incluindo a memória explícita e a aprendizagem implícita, passam para 

                                                 
11

  
The separation of the intellectual side of our consciousness from its affective, volitional side is one of 
the fundamental flaws of all of traditional psychology. Because of it, thinking is inevitably transformed 
into an autonomous flow of thoughts thinking themselves. It is separated from all the fullness of real 
life, from the living motives, interests, and attractions of the thinking. 
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a memória de longa-duração. Em outras palavras, a informação passa por etapas 

até ser armazenada. Nossa habilidade em retomar a informação depende de quais 

caminhos nós acessamos, mas cada caminho é importante no processamento geral 

da informação.  

O caminho procedural é aquele no qual ações repetidas se tornam 

automáticas. Cada vez que uma pessoa repete uma ação essa ação é de alguma 

maneira automatizada. Ao final desse processo, a pessoa apenas precisa dar o 

gatilho para que a sequence of an action for the remaining pieces to fall into place 

(CHRISTISON, 2002).  

Já a emoção é um gancho que nos ajuda a recordar um evento. Se nos for 

perguntado sobre uma lembrança da infância relacionada à escola, nós iremos 

recordar do impacto de uma memória positiva ou negativa prontamente. Esse gatilho 

emocional está relacionado a eventos de nossas vidas e à memória episódica. 

Sabemos que muitas vezes somos bombardeados por estímulos em nossos cinco 

sentidos simultaneamente e para que nosso cérebro não fique sobrecarregado ele 

aprendeu a shift and sort input. Assim, decidir o que guardar e o que se livrar é um 

processo individual e esse pode ser afetado pelo professor e a sala de aula 

(CHRISTISON, 2002). À vista disso, há que se buscar maneiras mais envolventes 

de trabalhar o conteúdo em sala de aula, dado que o envolvimento do aprendente 

com esse conteúdo poderá leva-lo a níveis mais elevados de compreensão pois se 

cria a possibilidade de uma ligação emocional com aquilo que se está estudando. 

Christison (2002) resume os principais entendimentos com relação ao cérebro 

em um quadro geral para a aprendizagem e ensino de língua alvo por meio de sete 

princípios 12 que deveriam ser seguidos para a seleção de estratégias, materiais e 

metodologias quando do trabalho em sala de aula. Com base nesses sete princípios 

sabemos que: 

 

- não há método único ou técnica de ensino que possa dar conta da diversidade e 

variedade da mente humana; 

                                                 
12

 The brain is a parallel processor; the brain downshifts under threat; the search for meaning occurs 
through patterning, the brain is meaning driven; each brain is unique; movement and exercise improve 
brain functioning; brain growth is enriched by continued learning. 
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- quando se sentem ameaçados, inseguros, amedrontados ou intimidados na sala de 

aula, seus cérebros downshift (COLEMAN, 1995). Ou seja, não se pode separar o 

cognitivo do emocional; 

- o cérebro busca sempre padronizar em busca de sentido e, por isso, o ensino deve 

buscar atividades que permitam ao cérebro fazer conexões relevantes e 

significativas; 

- a busca do cérebro em criar padrões e sentido é automática; 

- os professores deveriam investir em oportunidades para que os próprios 

aprendentes buscassem modelar sua aprendizagem, prática com a língua e 

autoavaliação; 

- o movimento na sala de aula faz com que o cérebro venha a ser ajudado em seu 

funcionamento; 

- a resolução de tarefas é para o cérebro aquilo que a ginástica é para o corpo. 

 

Com base no que foi acima exposto em relação ao funcionamento do cérebro, 

fica bastante evidente que o envolvimento do aprendente por meio de atividades que 

requeiram o seu envolvimento cognitivo, assim como o envolvimento afetivo, são um 

forte mecanismo para o desenvolvimento de habilidades que o ajudem a se 

desenvolver na língua adicional. Se por um lado não há um método/técnica de 

ensino que possa garantir resultados satisfatórios para todos os aprendentes, por 

outro lado, o aspecto emocional tem grande relevância, considerando que um baixo 

nível de envolvimento com o processo de aprendizagem de uma língua resulta em 

baixo grau de investiduras na busca e resolução de problemas/dúvidas ligados à 

linguagem. 

 

2.3.3 A lingualização e a Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

    Vygotsky descrevia a “Z    de Desenvolvimento P  x    ” (doravante 

ZPD) como a diferença entre aquilo que um indivíduo consegue fazer com a ajuda 

de um parceiro mais proficiente (cognição distribuída) e aquilo que ele consegue 

fazer individualmente (a internalização daquilo que foi anteriormente distribuído). É 

útil pensar na ZPD como algo criado ativamente por dois ou mais indivíduos 

engajados em um processo de ensino ou aprendizagem no qual um indivíduo mais 
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proficiente assiste a um indivíduo menos proficiente por meio de perguntas, 

lembretes e dicas (PETRICK-STEWARD,1995).  

Refletindo sobre o processo de ZDP, Aljaafred e Lantolf (1994) sugerem que 

a assistência dada por um indivíduo mais proficiente deveria ser gradual, sem 

fornecer mais ajuda do que a requerida para tal atividade, permitindo que o outro 

indivíduo possa ainda exercer a sua agência. A assistência fornecida ao indivíduo 

menos proficiente deve ser retirada assim que ele internalizar o conhecimento ou 

processo, desenvolvendo-se então da regulação à auto-regulação. Uma teorização 

mais recente sobre o papel do ZPD refere-se à relação entre os participantes 

durante o processo e pode ser entendido como um processo entre pares no qual em 

diferentes momentos cada um deles assume o papel de um indivíduo menos ou 

mais proficiente (DONATO,1994; SWAIN e LAPKIN,1998). 

Entende-se, então, que a fonte do desenvolvimento psicológico é social e 

cultural, sendo assim, a linguagem é uma ferramenta que promove o 

desenvolvimento do pensamento. Nessa perspectiva, é intrínseco ao indivíduo utili-

zar a língua como uma ferramenta para organizar suas ações por meio dela. Isso se 

mostra mais saliente ainda quando esse indivíduo precisa utilizar a língua adicional. 

Nas palavras de Lapkin (2010, p.04) 13: “Q   d  internalizada, a língua assume as 

funções de organização, planejamento e monitoramento e esses medeiam a 

atividade cognitiva/afetiva do   d v d  .” 

 Lingualizar sobre a própria performance oral na língua adicional é uma 

atividade cognitivamente complexa que necessita do uso da língua para mediar o 

pensamento. Em outras palavras, a lingualização pode ser entendida como a 

modelagem e organização de processos mentais elevados por meio do uso da 

língua (SWAIN, 2006, 2010). Swain e Lapkin (2008) afirmam que, se não fosse por 

meio da linguagem, uma pessoa não conseguiria focalizar a atenção, considerar o 

passado e imaginar o futuro, ou seja, para eles, quando o indivíduo faz uso da 

linguagem para essas funções, ele está lingualizando.  

Tal atividade se mostra tão relevante para estudantes em situação de pré-

seviço porque os mesmos precisam ter um maior controle de sua fala na língua 

adicional, não como um usuário qualquer, mas, sim, como um especialista da língua. 

                                                 
13

 When it is internalized, language takes on functions of organizing, planning, and monitoring, all of 

which mediate an individual’s cognitive/affective activity. 
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Como esses aprendentes irão, provavelmente, se inserir no mercado de 

trabalho como profissionais das Letras, eles necessitam demonstrar um domínio 

mais consciente de sua performance oral. Mesmo levando em consideração que 

haverá diferentes níveis de domínio da língua adicional entre esses aprendentes, 

assim como diferentes alcances de compreensão com relação ao próprio nível de 

performance naquela língua, a utilização de atividades que aumentem o grau de 

trabalho com a língua pode muni-los com recursos linguísticos validos e úteis para o 

seu desempenho em funções na sociedade. 

    

2.4 Academic Formula List  

 

Detalharemos a partir de agora as principais funções e subfunções 

pertencentes ao Academic Formula List (2010) para uma compreensão mais 

detalhada dos pacotes lexicais (lexical bundles) presentes no discurso oral de 

aprendentes adultos inseridos em um contexto formal de ensino, visto que a ciência 

cognitiva tem demonstrado que o conhecimento dessas fórmulas é crucial para o 

processamento oral fluente. O corpora do AFL é constituído a partir de corpus como 

o MICASE (1.7 milhões de palavras), arquivos da NBC (431 mil palavras) e artigos 

de pesquisa de Hyland (1.2 milhões de palavras). 

 

2.4.1 Grupo A: Expressões referenciais (Referential expressions) 

 

    Sendo o maior dos três principais functional groups, as expressões referenciais 

englobam cinco subcategorias: specification of attributes, identification e focus, con-

trast e comparison, deictics, locatives e vagueness markers. 

 

2.4.1.1 Especificação de atributos (Specification of attributes) 

 

    A maior subcategoria pragmática de todas as frases da AFL é o 

specification of atributes. Essa categoria incorpora três subcategorias- intangible 

framing devices, tangible framing devices e quantity specification. A maioria dessas 

frases aparece na lista central do AFL indicando que essas são frases acadêmicas 

importantes tanto para o gênero falado quanto escrito. 



 

 

Essa categoria inclui frases que enquadram entidades concretas (como no 

A.1) e/ ou conceitos abstratos (como no A.2).  

 

- (A.1) (…) based on the total volume passing through each cost center 

- (A.2) so even with the notion of eminent domain and fair market value (…) 

 

Há, aproximadamente, 70 fórmulas para essa categoria e aproximadamente a 

metade delas é composta pela estrutura “ ”/ the N”  às vezes, com uma preposição 

anteposta como em: as a function of, on the basis of e in the context of. Muitas 

dessas formulas frame (enquadram) um atributo de um noun phrase (sintagma 

nominal) seguinte, mas alguns desses, enquadram um sintagma nominal inteiro 

(A.3) ou funcionam como uma ponte entre um verbo precedente e um sintagma 

seguinte (A.4). 

 

- (A.3) But another clear example of the way in which domestic and foreign policy 

overlaps is of course in economic affairs. 

- (A.4) human psychology has evolved in such a way, as to allow us to make those 

kinds of judgements that would normally be reliable. 

 
 A segunda subcategoria de atribute specifiers são tangible framing como: the 

amount of, the size of, que se referem a atributos mensuráveis e atributos físicos  do 

substantivo seguinte. 

 

- (A.5) this is uh, what she found in terms of the level of shade and yield of coffee (…)  

 

A última subcategoria (quantity specification) de atribute specifiers está 

intimamente relacionada com a categoria dos tangible framing atributes e incluem 

principalmente expressões catafóricas que enumeram ou especificam um grande 

número de noun frase (sintagma nominal) como em: in a list, there are three, little or 

no all sort of. Alguns especificadores de quantidade como: both of these, of these 

two são anafóricos já que se referem a um substantivo prévio (SIMPSON-VLACH e 

ELLIS, 2010). 

 

- (A.6) From an instrumental viewpoint, there are three explanations worth  



 

 

considering. 

- (A.7) It is the combination of these two that results in higher profits to the EDLP 

store. 

 

2.4.1.2 Indentificação e foco (Identification e focus) 

 

    A segunda categoria funcional mais comum com 53 fórmulas é a 

subcategoria de identificação e foco que incluem expository phrases tais como: as 

an example, such as the, referred to as e means that the, assim como um grande 

número de stripped-down sentence ou clause stems with a copula, verbo auxiliar ou 

modal construction como em: it is not, so this is, this could be. É de surpreender que 

essa categoria funcional figure de maneira relevante no discurso acadêmico já que a 

exemplificação e a identificação são funções pragmáticas básicas tanto no discurso 

oral quanto no escrito. Na verdade, essas frases ocorrem em conjunto, como no 

exemplo A.9. 

 

- (A.8) So many religions, such as the religion of Ancient Egypt, for instance (…) 

- (A.9) so this would be an example of peramorphosis. 

 

2.4.1.3 Contraste e comparação (contrast e comparison) 

 

Muitas das frases comparativas e contrastivas incluem marcadores tais como: 

same, different ou similar. Como já mencionado, essa categoria não está presente 

na lista de Biber, mas constitue uma função importante da linguagem para o ensino 

da língua inglesa. 

 

- (A.10) that’s probably a prefix code as opposed to a suffix code. 

 

2.4.1.4 Dêiticos e locativos (Deictics e locatives) 

 

As expressões dêiticas e locativas são expressões pouco numerosas, mas 

são uma importante categoria funcional, referindo-se a localização física no mundo 

real ou a pontos referenciais espaciais e referenciais temporais no discurso (a and b, 

at this point). Essas fórmulas refletem obviamente a origem do corpus, por isso, está 



 

 

lá presente University of Michigam, Ann Arbor e o United Kingdoam devido à 

inclusão de textos do MICASE e da BNC. 

 

2.4.1.5 Marcadores de imprecisão (Vagueness markers) 

 

 Há apenas quatro frases no AFL classificados com marcadores de 

imprecisão (vagueness markers), tornando-a a menor categoria funcional. Além 

disso, as taxas de frequência e o score do FTW mostram que essas frases são 

importantes fazendo com que marcadores com esse sejam uma função discursiva 

comum no discurso acadêmico. Similarmente, Biber (2004) lista apenas três frases 

nessa categoria (por ela nomeadas de imprecision bundles). Afirma, por outro lado, 

que essa é uma subcategoria importante de referencial bundles. Essa afirmação 

baseia-se em sua frequência. Percebemos que três das frases que eles listam nessa 

categoria (or something like that, stuff like that e things like that) não aparecem no 

AFL porque embora eles sejam realmente frequentes no discurso acadêmico, elas 

não foram mais frequentemente utilizadas no discurso acadêmico quando 

comparado ao discurso não-acadêmico.    

 

 

2.4.2 Grupo B: Stance expressions 

 

Stance formulas incluem seis subcategorias funcionais, duas de cada, hedges 

e evaluative formulas, sendo ambas adições à taxonomia de Biber. 

    Os hedges incluem um conjunto de frases que tem múltipla função e esses 

hedging function parecem essenciais (there may be, to some extent, you might want 

to). Todas essas formulas expressam algum grau de qualificação, mitigação ou 

tentativeness (HYLAND, 1998). 

    Outros exemplos de hedges mostram claramente uma tendência para 

essas fórmulas co-ocorrem com outros hedges ou frases como em B.1 no qual a 

forma é precedida por I mean, uh, you know. 

 

- (B.1) but the, there are the examples of, and and the examples in the Renaissance I 

mean, uh, you know Copernicus is to some extent a figure of the Renaissance. 

 



 

 

Fórmulas de epistemic stance se relacionam com reinvidicação de 

conhecimento, demostrações, expressões de certeza ou incerteza, crenças, 

pensamentos ou relatórios de reivindicação realizados pelos outros. 

 

- (B.2) so we’re just gonna be saying let’s assume that the two variabilities in the two 

populations are the same (…) 

 

Fórmulas de obligation e directive são geralmente unidade verbal dirigindo os 

leitores ou ouvintes a fazer ou não fazer algo, retomar ou responder a alguma 

observação, fato ou conclusão. 

 

- (B.3) Why? Tell me what your thought process is. 

 

A fórmula de habilidade e possibilidade enquandra (frame) ou introduz 

algumas proposições possíveis ou ações reais. Nos gêneros orais essas fórmulas 

são frequentemente interactive phrases com o pronome de segunda pessoa como 

em: as you can see, you can look at e you´re trying to. 

 

- (B.4) We     ’  gonna be able to predict all behaviors because chance variables 

play a big role. 

 

 A subcategoria avaliação é outra adição à taxonomia de Biber. Biber incluía 

apenas duas dessas frases que são listadas sob a categoria de impessoal 

obligation/directive (it is important to, it is necessary to). A AFL também inclui outras 

frases que são claramente avaliativas sem ser necessariamente diretivas, tais como: 

the importance of, is consistent with, it is obvious that, it doesn’t matter. Além disso, 

até mesmo aquelas que são diretivas são mantidas primordialmente como 

avaliativas. Apenas uma delas aparece no Core AFL (the importance of) e um do 

Spoken AFL (it doesn´t matter). 

 

(B.5) Much macrosociological theory emphasizes the importance of societal 

variation. 

 



 

 

Muitas das frases dessa categoria ocorrem nos gêneros orais e expressam a 

intenção do falante em fazer algo ou a pergunta do falante sobre a intenção do 

ouvinte. 

 

(B.6) So let me just take this off momentarily and put my other chart back on. 

 

2.4.3 Grupo C: Expressões de organização discursiva (Discourse organizing 

expressions) 

 

As expressões de organização discursiva do AFL surgem em quatro principais 

subcategorias: Metadiscurso, introdução tópica, elaboração tópica e marcadores 

discursivos. Cada uma dessas funções envolve tanto a sinalização quanto a 

referência a um discurso prévio. Com exceção da subcategoria de cause-effect do 

topic elaboration. Todas as expressões de organização do discurso são mais 

frequentes nos gêneros orais. Isso é consistente com as descobertas de Biber 

(2006) no qual se descobriu que os marcadores discursivos são raros nos gêneros 

escritos quando comparados aos gêneros orais. 

 

 

2.4.3.1 Metadiscurso e referência textual (Metadiscourse e textal reference) 

 

Essa subcategoria das expressões de organização discursiva com o maior 

número de frases é a categoria textual reference. Como já mencionado, a categoria 

funcional estava incluída na taxonomia proposta por Biber e estão lá agrupadas na 

categoria topic introduction/focus (BIBER, 2004, p.386). Sem frases no Core AFL, 

essas frases são claramente diferenciadas entre as listas do gênero oral e escrito, 

indicando que as fórmulas metadiscursivas tendem a ser específicas a um gênero. 

 

- (C.1) The seven studies are summarized in the next section. 

- (C.2) Yeah I was gonna say something similar to that. 

 

 

 

 



 

 

2.4.3.2 Introdução tópica e foco (Topic introduction e focus) 

 

 Essa categoria sobrepõe funcionalmente até certo nível as expressões 

referenciais da categoria identificação e foco. A principal diferença é que a função 

global desse organizador discursivo é introduzir um tópico. A frase geralmente 

enquadra entire clause ou o próximo elemento do discurso enquanto a função 

refencial de identificação é mais saliente para a outra categoria. 

 

(C.3) so the first thing we wanted to do was take a look at and see if in fact 

this compound can kill cancer cells. 

 

2.4.3.3 Elaboração tópica (Topic elaboration) 

 

    A subcategoria de elaboração tópica inclui dois grupos: elaboração tópica 

não-casual e elaboração de causa e efeito. Ambas funcionam como uma explicação 

posterior a um tópico previamente apresentado. Assim, a elaboração tópica não-

casual inclui qualquer frase que seja usada para marcar elaboração sem qualquer 

relação explícita implicada. Isso inclui frases que resumem ou parapraseiam como: 

in it turns out that e what happens is assim como formulas interativas e perguntas 

como: see what I´m saying e any questions about. 

 

- (C.4) and let’s just look at birth rate, and what happens is we have inverse, 

density dependence (…) 

A fórmula causa e efeito sinaliza uma razão, efeito ou relação causal. Embora 

esses sejam agrupados como um subset das formulas de topic elaboration, eles são 

um importante grupo funcional a ser ensinado no discurso acadêmico. 

Essa categoria dos marcadores discursivos inclue dois subtipos. Conectivos 

como: as well, at the same time, in other words, que conectam e sinalizam 

transições entre sentenças. Recursos interativos e fórmulas incluem: thank you very 

much, yes, yes,yes e no,no, frases que se mantém de maneira independente e 

funcionam como respostas expressando acordo, desacordo, agradecimento ou 

surpresa. 

 



 

 

- (C.5) Material data as well as functional principles must be taken into account for 

the physical design. 

 

2.5 Conscientização linguística 

 

Como já proposto por Svalberg (2007), a conscientização linguística 

(language awarenes) deve ser tomada como um ato ativo e não meramente como 

um estado de conscientização (conscious awarenes) ou sensibilidade. Nesse 

sentido, a conscientização linguística engendraria tanto o engajamento com a língua 

(doravante E) como a construção por meio dela. Tal engajamento pode ser tanto 

intelectual, afetivo, social e político ou mesmo uma combinação deles. A pesquisa 

sobre a conscientização linguística, então,busca melhor compreender seu papel no 

encorajamento, facilitação e/ou desencorajamento em alguns tipos de engajamento 

com a língua realizado por aprendentes, público geral ou com os “    d õ  ” 

(professores, sistema educacional/político).   

A preocupação com o conhecimento memorizado ou enciclopédico do termo 

tem hoje menor relevância (SVALBERG, 2007,p.302), e o termo engajamento 

aparece no campo da conscientização linguística sem ser geralmente definido. 

Hyland (2003) e Batstone (2002) investigaram o engajamento do aprendente, mas 

apenas mais recentemente o pesquisador Storch (2008) utilizou o termo para 

denotar exemplos de noticing em Episódios Relacionados a Língua (Language 

Related Episodes). No entanto, a autora divide o engajamento com a língua em dois 

tipos (limitado e elaborado) e, assim, ela se detém ao engajamento que resulta 

numa metalinguagem (2008,p.99). Ou seja, a autora não considera as outras 

dimensões possíveis além da dimensão cognitiva. Buscaremos, então, apresentar 

com mais detalhe o que vem a ser engajamento com a língua. Svalberg (2007, 

p.244) nos fornece uma definição bastante interessante sobre o termo, afirmando: 

 

No contexto da aprendizagem e uso da língua, engajamento com a língua 
(E)  é um processo cognitivo e/ou afetivo e/ou um processo social no qual o 
aprendente é o agente e a língua é o objeto que pode ser o veículo  (meio 
para a comunicação). 

 

Ao se referir à linguagem, o termo “  j   ” relacionaria-se ao uso da língua 

em atividades, exercícios com o uso da língua materna ou língua adicional para a 

resolução de duvidas sobre a língua. A língua enquanto objeto daria então 



 

 

surgimento a aquilo que Swain (2000) inicialmente nomeou de Diálogo Colaborativo, 

para só mais tarde rebatizá-lo (SWAIN, 2006) por lingualização (languaging). Já a 

língua enquanto “v      ” relacionaria-se a ação realizada pelos aprendentes ao 

realizar uma atividade comunicativa sem prestar atenção a outras aspectos da 

língua que não residam na eficiência comunicativa. Ou seja, a mera utilização da 

língua não contem em si um engajamento com a língua com o sentido por nós aqui 

proposto, mas a sua utilização enquanto um veículo para a comunicação.  

Para uma compreensão mais aprofundada do termo engajamento com a 

língua (Engajement with language), apresentaremos abaixo aquilo que Svalberg 

(2008) 

propôs com relação a distinção do termo engajamento a outros termos com sentido 

semântico aproximado  (envolvimento, comprometimento, motivação). 

 

Característica chave do engajamento com a língua 

Cognitivo Afetivo Social 

Estado: atenção 

aumentado, atenção 

focada 

Processo: reflexão 

focada e resolução de 

problemas 

Quão alerta: O 

aprendente parece 

energético ou letárgico? 

O aprendente  parece 

notar traços da 

língua/interação? 

Quão focado? O 

aprendente está atento a 

linguagem (enquanto 

objeto ou meio) ou não? 

O aprendente parece 

estar com a mente 

Estado: inclinação 

positiva a língua, ao 

interlocutor e o que eles 

representam 

Processo: disposição a 

interagir com a língua 

e/ou interlocutor é 

mantido 

Quão disposto a 

engajar-se (o 

aprendente se esquiva 

ou esta ávido a 

participar? 

Quão intencional? O 

aprendente parece 

“ h     a algum      ” 

ou está “  d   v ”? 

Quão autônomo? o 

 

Estado: prontidão 

comportamental a interagir 

Processo: iniciar e manter 

uma interação 

Quão interativo? verbal ou 

outros comportamentos? O 

aprendente usa a interação 

para aprender? 

Quão compreensivo? verbal 

ou outros comportamentos? 

o aprendente engaja-se 

numa negociação ou 

suporte? 

Condutor ou seguidor? as 

interações do aprendente são 

reativas ou pro-ativas? 

 



 

 

vagando? 

Quão reflexivo? 

Quão critico/analítico? O 

raciocínio do aprendente 

é indutivo ou baseado na 

memoria/imitação? O 

aprendente nota e reflete 

ou simplesmente reage 

(o aprendente compara, 

faz perguntas, infere, 

chega a conclusões?) 

 

comportamento do 

aprendente e 

dependente ou 

independente? 

 

A conscientização linguística (language awareness) pode ser considerada por 

dois diferentes ângulos com relação ao Engajamento: como um provável resultado 

do Engajamento com a língua e como um recurso que alimenta o próprio 

Engajamento. Ou seja, a conscientização linguística é mais claramente o resultado 

do Engajamento quando a língua é o objeto. São duas as esferas nas quais o 

Engajamento com a Língua atua no indivíduo: o Engajamento cognitivo e o 

Engajamento social. O primeiro te a ver com o fato de que o desenvolvimento da 

conscientização linguística e a aprendizagem de línguas dependem de uma 

combinação de fatores cognitivos, afetivos e sociais. Sobre o segundo, a 

pesquisadora Svalberg (2007) ao discutir a conscientização linguística (language 

awareness) busca compreender não apenas os fatores encorajadores e 

facilitadores, mas os impeditivos de desencorajadores também. Assim, ela propõe 

um quadro dos fatores que facilitam ou impedem o engajamento com a língua. 

 

Cognitivo Afetivo 

 

Social 

 

Estado: alerta 

aumentado, atenção 

focada 

Estado: inclinação positiva a 

língua, ao interlocutor e o que 

eles representam 

Estado: prontidão 

comportamental a 

interagir 



 

 

Processo: reflexão 

focada e resolução de 

problemas 

Nível de energia (hora 

do dia, estado de 

saúde, baixa 

adrenalina, etc) 

Ambiente imediato 

(barulho, luz, 

temperatura,movimento, 

cores) 

Estado emocional 

(stress, preocupação, 

serenidade) 

Treinamento (bagagem 

educacional; cultura de 

aprendizagem de 

conhecimento prévio), 

design de 

atividades/tarefas 

dentro da Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal, 

correspondência com o 

estilo de aprendizagem) 

Abordagem de ensino 

(comportamento do 

professor). 

 

Processo: disposição a 

interagir com a língua e/ou 

interlocutor e mantido 

Tipo de personalidade 

(introvertido/extrovertido); 

auto-percepção do aprendente 

(seu próprio conhecimento e 

abilidade; autoconfiança 

Confiança (quão bem os 

aprendentes se conhecem?) 

Tópico (interessante, ofensivo, 

conteúdo relevante 

Clareza do processo e objetivo 

(como e porque a 

atividade/tarefa deve ser 

realizada?) 

Qualidade motivacional 

intrínseca da atividade/tarefa 

(relevância do objetivo;nível 

correto de desafio, sucesso 

esperado; elemento 

competivivo, oportunidade 

para se engajar na construção 

da própria identidade. 

 

Processo: iniciar e 

responder positivamente 

a interação  

Diferencial de poder 

(status semelhante ou 

distinto, proficiência 

linguistica 

semelhante/distinta, 

variedade linguistica 

(status),dependência ao 

“    d   d  ” (gate 

keeper) 

Gênero Socialização 

semelhante/distinta; 

restrições 

culturais/religiosas; 

pertencimento 

cultural/social, esquema 

de valores 

compartilhados/distintos; 

rede social (família, 

amigos, colegas, 

vizinhos). 

 

 

 

2.6 O uso da internet para o desenvolvimento de competências da oralidade 

 



 

 

 Apesar da enorme quantidade de recursos oferecidos pela internet, tais 

recursos não parecem ser úteis, a menos que os aprendentes saibam não só 

localizá-los, mas como utilizá-los para melhorar sua experiência de aprendizagem. 

Egbert (2001) nos alerta para o risco de incentivar os aprendentes a realizar 

pesquisas na internet com o objetivo de praticar a língua alvo, já que não se deve 

gastar mais tempo na busca de informação do que na leitura ou escrita dessa língua, 

por exemplo. Ser exposto não é o suficiente se o aprendente não tem tempo 

suficiente ou se ele não possui proficiência suficiente para analisá-la.  

Na aprendizagem ecológica, a tecnologia constitui um espaço importante para 

a aprendizagem (BENSON, 2006, GREENHOW, ROBELIA & HUGHES, 2009), já 

que ela é encarada como sendo capaz de aumentar a instrução da língua alvo 

dentro e fora da sala de aula (CHAPELLE, 2010, ZHAO & LAI, 2007).  Nesse 

sentido, encorajar e dar suporte para o uso da tecnologia fora da sala de aula é 

essencial para maximizar o potencial na aprendizagem da língua adicional. A 

“Aprendizagem auto-d     d ” tem sido definida como  

 

(...) um processo no qual o indivíduo toma a iniciativa com ou sem a ajuda 
de outros para o diagnóstico de suas necessidades de aprendizagem, para 
a formulação de seus objetivos, identificação de seus recursos humanos e 
materiais, implementação de estratégias de aprendizagem apropriadas e 
avaliação do resultado de sua aprendizagem (KNOWLES, 1975, p.18).  

 

As pesquisas têm demonstrado que os aprendentes incorporam a tecnologia 

para fora da sala de aula (INOZU, SAHINKARAKAS, YUMRU, 2010, MURRAY, 

2008), no entanto, seu uso parece ainda estar limitado a tipos convencionais 

(WINKE & GOETLER, 2008, ZHANG, 2010). Há que se considerar ainda que haja 

uma grande variação na frequência e tipo de tecnologia utilizada e na natureza no 

uso da tecnologia para aprendizagem de línguas auto-regulada (LAI & GU, 2011). 

Como resultado dessas incertezas, uma questão essencial que emerge é: que 

fatores influenciam e, ainda, se e como estudantes universitários utilizam essa 

tecnologia fora da sala de aula para a aprendizagem da língua adicional. A resposta 

a essa pergunta pode identificar possíveis áreas e fornecer ajuda aos educadores e, 

esses, podem ajudar os aprendentes a aumentar o uso da tecnologia com propósi-

tos didáticos. 

    A literatura atual lista uma série de fatores que afetam a adoção da 

tecnologia pelo aprendente na aprendizagem em geral. Inclui-se aí a consciência 



 

 

dos potenciais recursos tecnológicos, percepção do alinhamento entre o uso da 

tecnologia e a demanda pelo estudo de situações e, ainda, a percepção da 

disposição de recursos no meio (GOODYEAR & ELLIS, 2008, LAI, LEI, & WANG, 

2012, McLOUGHLIN & LEE, 2010). A literatura da área sobre o uso da tecnologia 

pelos alunos para a aprendizagem de línguas identifica alguns fatores de domínio 

específico: as crenças que o aprendente tem com relação à aprendizagem, 

language profiles, o ambiente imediato (immediate living environment) e as 

exigências da situação de estudo da língua (HYLAND, 2004, LAI & GU, 2011, 

ZHANG, 2010). 

    A ideia inicial em se propor o uso de vídeo clipes para o desenvolvimento 

da competência oral em aprendentes universitários reside, inicialmente, no fato de 

esses aprendentes serem em sua maioria integrantes da geração Y, geração essa 

com um vínculo bastante forte às mídias digitais. Sabemos que a emergência da 

internet tem afetado vários aspectos da educação e mudado a maneira como nós 

ensinamos e aprendemos. Para Paulsen (2001, p. 97), “It is no longer a question of 

whether to take advantage of these electronic technologies in foreign language in-

struction, but of how to harness them and guide our students in their use”. 

    Ao escolher uma música para estudar e apresentar à turma, ele estaria a 

todo momento trabalhando competências da oralidade, visto que ele precisa 

entender a letra e o que se passa no vídeo clipe para poder contar a turma. Como já 

dito anteriormente, a música e o vídeo clipe são veículos de informação altamente 

poderosos e difusores de cultura, com isso, sua circulação nos meios digitais de 

comunicação é amplamente conhecida. Ao realizar atividades como leitura, traduç-

ão, contextualização, conhecimento léxico-gramatical, audição e fala esses traços 

irão, muito provavelmente, se desenvolver conjuntamente e, por isso, uma sequên-

cia intensa de informação concentrada pode resultar em um grande salto no 

conhecimento da língua adicional. Fluência, uso adequado de estruturas 

gramaticais, organização, desenvoltura e a própria percepção do aluno com relação 

a sua performance nessa atividade, já que ela é também válida. Por conseguinte, o 

aluno pode, mesmo não tendo feito uma boa apresentação por motivos relacionados 

à ansiedade, por exemplo, ter a compreensão daquilo que deveria ter sido dito. 

Tradicionalmente, o conhecimento incorporado no currículo tem sido pensado 

como sendo a expansão de um conjunto de verdades objetivas propagadas pelas 

escolas e/ou universidades (BRUNNER, 1986). A visão construtivista, no entanto, 



 

 

questiona a eficácia desse modelo de transmissão de conhecimento, preferindo, 

assim, a exploração e interpretação à recitação. Não se quer dizer com isso que não 

haja um conhecimento independente do conhecimento individual, ou ainda, que não 

seja possível basear o currículo num conhecimento exterior. Questiona-se, na 

verdade, esse modelo como o caminho a ser seguido estritamente, já que 

acreditamos que uma aprendizagem efetiva está além da mera memorização 

daquilo que é dito. 

Para Brunner (1986, p.132), a capacidade de “     v        f  x v ” é uma 

característica definidora para descrever um aprendente autônomo. Nesse sentido, 

se o aprendente fracassar no desenvolvimento de uma intervenção reflexiva ao se 

deparar com um conhecimento, ele estará continuamente operando no 

conhecimento exterior, e esse conhecimento irá controlá-lo e guiá-lo. Por outro lado, 

se ele for bem sucedido no desenvolvimento de uma percepção com relação à 

própria aprendizagem, ele irá controlar e selecionar o conhecimento que julga ser 

necessário. Ou seja, se ele desenvolver uma auto-sensibilidade, que é uma 

premissa para sua habilidade em penetrar o conhecimento para seu próprio uso, daí, 

então, ele será capaz de compartilhar e negociar o resultado de suas investiduras, 

vindo então a se tornar um membro da culture-creating community (BRUNNER, 

1986). 

Hughes (2000) afirma que a comunicação em sala de aula é repleta de 

oportunidades para a prática de diálogos e que seria prudente aumentar a 

consciência nos fundamentos do discurso oral para que os aprendentes possam vir 

a perceber a diferença entre a fala e a realização de sentenças gramaticalmente 

corretas/ adequadas. De acordo com a pesquisadora, a utilização de modelos de 

fala espontânea pode ajudar os aprendentes a se tornarem conscientes de quais 

habilidades são necessárias para se comunicar efetivamente e, ainda, de como 

evitar armadilhas. Ampliando a ideia de Hughes (2002), Thornbury (2005) afirma que 

muitos dos traços presentes na gramática oral da segunda língua estão também 

presentes na primeira língua, e tal exposição a uma linguagem espontânea não é 

uma atividade tão desafiadora assim a ponto de não poder ser realizada pelos 

aprendentes.   



 

 

De acordo com Smagorinsky (1998, p.172-173), “  processo de transmissão 

do pensamento em fala não é apenas uma questão de retomada, mas um processo 

no qual o pensamento alcança um nível novo de articulação14”. Assim, alinhamo-nos 

com Rutherford (1987, p.38) em sua abordagem intitulada consciousness-raising, na 

qual os aprendentes constroem sua própria gramática com base no exame de sua 

interlíngua em práticas discursivas, ou seja, eles examinam a metamorfose pela qual 

sua interlíngua está passando.  

A pesquisa e a prática em aquisição da LA demonstra que a aprendizagem 

dentro da área acadêmica coloca uma demanda substancial de exigência nos 

aprendentes (em nosso caso aprendentes que, muitas vezes, se preparam para 

lecionar a língua inglesa), e a língua necessária no contexto acadêmico é, na 

maioria das situações, bastante distinta daquela exigida para uma comunicação 

interpessoal básica (BIBER, 2004).  

 

2.7 A autonomia e o conhecimento escolar 

 

“Quando uma pessoa limita-se à instrução 

oficial, então, no fim, torna-se um funcionário 

do saber.” 

(Bakhtin;Duvarin)  

 

Um dos problemas enfrentados pelo sistema de ensino, seja ele público ou 

privado, é a produção de uma aprendizagem que muitas vezes permanece 

dissociada da vida dos aprendentes. O conhecimento escolar nos é apresentado e o 

percebemos apenas parcialmente, o suficiente para responder às perguntas do 

professor e/ou para realizar exercícios e avaliações. Esse conhecimento é de um 

outro alguém que não nós, e se não o utilizarmos ele será provavelmente esquecido. 

Por outro lado, se aplicarmos o conhecimento para propósitos próprios, começamos 

a inseri-lo em nossa visão de mundo e passamos, então, a colocá-los em 

                                                 
14

 “The process of rendering thinking into speech is not simply a matter of memory retrieval but a   

process through which thinking reaches a new level of articulation.” (SMAGORINSKY,1998,p.172-
173). O processo de tornar o pensamento em discurso não é simplesmente uma questão de recu-
peração da memória, mas um processo através do qual o pensamento atinge um novo nível de 
articulação (tradução nossa). 



 

 

funcionamento para lidar com as exigências da vida. Assim, uma vez que esse 

conhecimento é incorporado à visão de mundo na qual baseamos nossas ações, ele 

passa a se tornar um action knowledge (BARNES, 1976, p. 81).  

 De acordo com o mesmo autor, medidas pedagógicas desenvolvidas para 

contrariar a forma tradicional de transmissão de conhecimento precisam engajar os 

aprendentes em processos exploratórios e interpretativos que os permitam 

transformar o conhecimento proveniente do contexto escolar em action knowledge. 

Esse processo tem um impacto imediato e inevitável no discurso da sala de aula, já 

que ele permite aos aprendentes a liberdade de tomar uma série de iniciativas 

discursivas não permitidas, em certo sentido, pela pedagogia tradicional além de 

autorizá-los a realizar perguntas exploratórias, fazer sugestões, questionar as 

afirmações de seus pares, avaliar projetos de aprendizagem, atividades e 

resultados. Assim, como novas formas de discurso de sala de aula são possíveis, 

pelo menos a princípio, se estabelece uma continuidade entre o papel dos 

aprendentes dentro e fora da sala de aula. Além disso, eles são estimulados a ter 

uma presença ativa, a aproveitar suas experiências e acomodar suas exigências e 

protestos dentro de um processo de negociação que possibilita a integração de suas 

experiências pessoais com a agenda de aprendizagem da sala de aula. 

Ao pensar no desenvolvimento de uma metodologia que leve o aprendente a 

assumir uma postura mais ativa e individualizada dentro do contexto de 

aprendizagem formal, precisamos, inicialmente, levar em consideração o Council of 

Europe (1979), já que por meio de suas políticas educacionais esse órgão buscou 

promover a democratização da educação de adultos por meio do desenvolvimento 

de ferramentas centradas no aprendente. Buscou-se, assim, o delineamento e a 

oferta de programas destinados a esse público com base na visão de que cada 

indivíduo apresenta um conjunto único de necessidades comunicativas.  

 A psicologia educacional desenvolveu-se de maneira análoga à ideia da 

centralidade do aprendente como resultado de uma epistemologia construtivista 

(LITTLE, 2007, p.11). Nesse sentido, o conhecimento trazido pelo indivíduo para o 

contexto de aprendizagem formal e as escolhas que ele fará durante esse processo 

de aprendizagem são importantes, uma vez que suas escolhas irão demonstrar em 

que universo (s) linguístico (s) ele se insere. Além disso, ao se permitir que haja uma 

centralidade na descoberta e uso dessas experiências pessoais, o processo de 



 

 

aprendizagem pode então se tornar verdadeiramente significativo, já que as 

vontades e as escolhas dos aprendentes são levadas em consideração.  

Entendemos que o processo de desenvolvimento da autonomia do 

aprendente consista no desenvolvimento da habilidade de tomar “    éd   ” de sua 

própria aprendizagem, como já observado por Little (2007) ao considerar que a 

autonomia poderia ser compreendida como the ability to take charge of one’s own 

learning (LITTLE, 2007, p. 02). Nesse sentido, nos aliamos aqui à visão de 

autonomia apresentada por esse pesquisador e nos afastamos da concepção do 

mesmo conceito proposta na década de oitenta, a qual entendia a autonomia como 

learners doing things on their own (LITTLE, 2007, p.13). Portanto, “         ” nesta 

pesquisa não significará meramente a aprendentes fazendo coisas por si próprios e, 

sim, para si próprios.  

Essa mudança, que inicialmente pode parecer muito sutil, é, na verdade, uma 

mudança de paradigma, pois desloca o aprendente para uma posição de 

empoderamento em relação ao que se pretende aprender. Em outras palavras, esse 

conhecimento pode vir a se tornar parte integrante e ativa daquilo que se busca 

saber na língua adicional. Além disso, o entendimento mais aprofundado da 

autonomia pode nos guiar a uma melhor compreensão do desenvolvimento da 

fluência na língua adicional.  

Para Holec (1981, p. 21), o conceito de “     d        ô    ” tem 

consequências não apenas para a maneira pela qual a aprendizagem é organizada, 

mas o tipo de conhecimento que é adquirido. Desse modo, ao aprendente é 

oportunizada a possibilidade de traçar seus próprios caminhos, permitindo que seus 

interesses estejam presentes em suas investiduras linguísticas. Se o próprio 

aprendente determinar os objetivos e conteúdo dessa aprendizagem, daí, então, o 

conhecimento universal pode ser “(...) substituído por um conhecimento individual, 

subjetivo: o aprendente não mais encara uma realidade na qual ele não pode 

escapar, mas com uma realidade que ele mesmo constrói e d     ”.  

 A mudança de um modelo de ensino direto - que é aquele no qual alguém 

decide todo o conteúdo a ser estudado - para um modelo que considere a 

autoaprendizagem, no entanto, requer que esse aprendente seja ensinado dentro de 

um ambiente formal e de forma sistemática, visto que a habilidade em tomar as 

rédeas da própria aprendizagem não é algo inato e, sim, aprendido de maneira 

informal ou formal (HOLEC, 1981, p. 3). Para que isso ocorra o aprendente precisa 



 

 

criar maneiras de se desenvolver (nesse caso na língua adicional) para que o 

conteúdo por ele adquirido venha cada vez mais a refletir sua própria identidade na 

língua adicional, em nosso caso, a aprendizagem ocorrida em meio formal.  

Na prática, a aprendizagem formal será efetiva se for participativa, proativa, 

comunitária, colaborativa e se o indivíduo for capaz de construir sentido ao invés de 

apenas recebê-los (BRUNNER, 1996, p. 84). Isso não significa dizer, no entanto, 

que tudo pode ou que tudo vale, pois não se pode prescindir da sistematização das 

finalidades de aprendizagem, dos conteúdos, e da própria organização do processo 

de ensino e aprendizagem em si, mas sim que aos aprendentes deve ser 

oportunizado o acesso a uma cultura multifacetada que nada mais é, na prática, que 

aquela em que estamos inseridos. Não tenho duvidas, no entanto, que a mesma 

visão possa ser aplicada ao meio informal de aprendizagem. 

Na verdade, a aprendizagem informal leva naturalmente à escolha de temas 

de interesse do aprendente e, por isso, não é incomum encontrarmos pessoas que 

após anos de vivência em país estrangeiro são capazes apenas de dominar as 

estruturas linguísticas necessárias à sobrevivência no meio profissional, por 

exemplo. Esses indivíduos, muitas vezes, vivem em guetos, interagindo com 

falantes de sua língua materna, e muitos deles não têm interesse em interagir com 

os falantes nativos do país em que estão, resultando, assim, numa ausência de 

aprendizagem para além daquelas funções linguísticas necessárias à resolução de 

suas atividades profissionais diárias. Pode-se imaginar, por exemplo, atendentes de 

caixa de lanchonetes de redes norte-americanas, já que não é incomum a muitos 

desses trabalhadores dominarem apenas a interação linguística na qual precisam 

ofertar produtos e receber pagamentos. 

 

2.8 A autonomia e o Construtivismo 

 

Há muitas variedades de construtivismo, mas todas elas fazem a mesma 

afirmação básica: a de que construímos nosso conhecimento trazendo aquilo que já 

sabemos para interagir com novas informações, ideias e experiências que 

encontramos. Nessa lógica, de acordo com a epistemologia construtivista, o 

conhecimento não é um grupo de verdades universais, mas um grupo de “h  ó      

em       h ” que estão sempre sujeitas a refinamento, rejeição e troca (AIRASIAN & 

WALSH, 1997, p.445). Assim sendo, em contextos de aprendizagem formal deveria-



 

 

se buscar promover a construção de conhecimento inconsciente e involuntário por 

meio da adoção de procedimentos pedagógicos que sejam exploratórios, 

interpretativos e participativos. Ou seja, as construções que um indivíduo faz com 

relação a eventos são “hipóteses em           ” que serão colocadas em teste. As 

antecipações ou hipóteses são sucessivamente revisadas à luz do desdobramento 

de uma sequência de eventos e, assim, “(...) o sistema em construção passa por 

uma evolução progressiva. O indivíduo reconstrói suas hipóteses. Isso é 

experiência.” (KELLY, 1991, p. 51). (tradução minha)  

 A teoria Sociocultural, por sua vez, postula que as funções psicológicas 

elevadas – atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos – são 

internalizadas por meio da interação social. Para Vygotsky an operation that initially 

represents an external activity is reconstructed and begins to occur internally 

(Vygotsky, 1978, p. 56-57). Por essa razão a fala social (falar com outras pessoas) é 

internalizada inicialmente como uma fala egocêntrica (falar em voz alta para si 

próprio) que é interna em natureza, mas externa em manifestação. Isso significa que 

a fala que é psicologicamente interna é, em certo sentido, análoga à fala egocêntrica 

externa (VYGOTSKY, 1978, p.258). A teoria sociocultural afirma que mesmo sendo 

algo separado, pensamento e fala são fortemente interrelacionados em uma unidade 

dialética na qual se constroem uma mútua dependência. Assim, o pensamento não 

pode ser explicado sem levar em consideração como ele se manifesta no meio 

linguístico e as atividades linguísticas, por seu turno, não podem ser compreendidas 

integralmente sem as perceber como uma manifestação do pensamento (LANTOLF, 

2000, p. 07). 

     A promoção de um ensino que considere a unicidade de cada indivíduo e 

que busque fomentar práticas com a língua alvo que não se limitem à mera 

repetição daquilo que é dito, requer, todavia, que ao aprendente seja oportunizado 

uma prática com essa língua em moldes que não aqueles comumente utilizados pela 

metodologia tradicionalmente utilizada em sala de aula. A respeito disso, 

Kumaravadivelu (2003, p. 241) afirma por meio de sua teoria - liberatory autonomy – 

que se deve buscar empoderar os aprendentes para que eles possam se tornar 

pensadores críticos e recognize sociopolitical impediments placed in their paths to 

progress, and... [to use] intelectual tools to overcome them e que essa forma de 

autonomia diferiria da autonomia acadêmica, pois essa considera tão somente 



 

 

learning to learn the language. Ou seja, essa última considera a aprendizagem da 

língua como um fim em si mesma. 

    A implementação de uma aprendizagem que leve em consideração os 

desejos e características pessoais de cada aprendente por partir da premissa básica 

de que o envolvimento pessoal é a chave para o desenvolvimento na língua 

adicional, demandará o uso de recursos autênticos em sala de aula. Recursos 

autênticos são aqueles que não foram criados necessariamente para o ensino de 

uma língua adicional. Atualmente, muitos desses recursos estão disponíveis on-line 

com somente um clique e isso possibilita ao docente e aos aprendentes uma prática 

com a língua alvo de maneira mais personalizada. Artigos baseados em temas, 

notícias e livros podem ser encontrados na forma escrita, falada, e até mesmo em 

vídeos. Professores que pertencem a comunidades de prática on-line podem ter 

acesso a palestrantes convidados e a outros alunos, aumentando a oportunidade 

para interação autêntica tanto sincronamente (em tempo real) quanto 

assincronamente (em momento posterior) (GONZALEZ e ST, LOUIS, 2008, p. 29).  

Importante ressaltar que desenvolver a autonomia do aprendente é também 

buscar o desenvolvimento de habilidades que o levem a ultrapassar os limites da 

sala de aula. Segundo Gimenez (2009, p.108), “        a aprender se vincula a uma 

visão em sintonia com o discurso educacional contemporâneo, no qual se propõe a 

autonomia no uso de estratégias como objeto principal do       .” Nessa proposta, 

ao aprendente é colocada a prática com a língua que o leve a olhar para sua própria 

produção e nela buscar notar/perceber o que “d     ” do esperado. Com isso, ele 

poderá transformar aquilo que foi notado/percebido em algo a ser incorporado a sua 

fala na língua adicional. Fica, assim, mais claro que o que se deve defender não é 

um estudo independente da figura do professor, mas de uma sala de aula na qual o 

professor organize as oportunidades de aprendizagem e na qual o aluno tenha um 

papel ativo (GIMENEZ, 2009, p.109). 

 A palavra “         ” parece oscilar entre um sentido de “        d ” (não 

querem mais estar em sala de aula) e de construção ativa do conhecimento em sala 

de aula. Para Brunner (1986, p.132), a capacidade para a “     v      reflexiva é 

uma característica definidora de um      d    ”. Assim, se ele fracassar em 

desenvolver um sentido, que poderia ser chamado de intervenção reflexiva, com 

relação ao conhecimento com o qual ele se depara, ele estará sempre atuando do 

“ x      ” e esse conhecimento irá guiá-lo e controlá-lo. Todavia, se ele for bem 



 

 

sucedido em desenvolver o sentido “   f”  que é uma premissa em adentrar o 

conhecimento para seu próprio uso, daí, então, ele se tornará membro do “culture-

creating community". 

    O pesquisador Dam (2000) também discorreu de maneira relevante sobre o 

conceito de autonomia e a definiu como sendo a aprendizagem ocorrida em um 

contexto no qual o aprendente fosse envolvido em processos de aprendizagem que 

o levassem a estar consciente de sua própria aprendizagem (DAM, 2000 citado por 

GONZALEZ e ST. LOUIS, 2008, p.28). Nesse sentido, a autonomia do aprendente é 

o produto de um processo criativo no qual o professor gradualmente aumenta o 

escopo dessa autonomia, permitindo a ele um controle maior sobre o processo e o 

conteúdo de sua aprendizagem.  

Tanto em sala de aula quanto em contextos reais a proficiência comunicativa 

em uma segunda língua e/ou numa língua adicional é também o produto de um 

processo interativo. Ou seja, quando a autonomia do aprendente se torna um 

objetivo educacional, é necessário que esse recurso se torne uma dinâmica 

interativa e que se desenvolvam simultaneamente tanto a proficiência comunicativa 

quanto a autonomia (LITTLE, 2005, p. 15). Em outros termos, podemos afirmar que 

os interesses desses indivíduos são a chave para envolvê-los em processos 

exploratórios que os levem a buscar sentido ao conteúdo que lhes é apresentado. O 

ponto central aqui é então: levar os aprendentes a um envolvimento com o conteúdo 

de sua aprendizagem por meio de temas de seu interesse assim como o trabalho 

com sua produção oral com vistas a um posterior desenvolvimento de suas 

capacidades orais. 

Little (2001) ao se referir à formacao de professores afirma que três ações 

devem ser seguidas. Inicialmente, deve oportunizar aos professores um 

entendimento de língua como um processo no qual a dimensão interacional e 

cognitiva são mutualmente dependentes e cooperativas. Em segundo lugar, 

deveriam-se desenvolver nesses aprendentes habilidades de gerenciamento de sala 

de aula na língua adicional, atentando para suas técnicas de suporte e ao início de 

seu gerenciamento de negociação. Em terceiro lugar, deveria-se ajudá-los a 

desenvolver sua capacidade para apoiar tanto a aprendizagem individual quanto 

coletiva no futuro imeditato, próximo e distante, ou seja, ajudá-los a planejar, 

monitorar e avaliar sua aprendizagem.  



 

 

A busca por esses objetivos quando do trabalho com professores em 

formação deveria ser a mesma almejada no trabalho em sala de aula com alunos 

regulares. Cabe aqui refletir que, se buscamos o desenvolvimento de um ambiente 

de aprendizagem no qual se desenvolva a negociação, colaboração, reflexão em 

grupo e individual e o suporte mútuo na língua adicional, então, a autonomia 

esperada dos aprendentes deve ser também promovida nos professores em 

formação (LITTLE, 2001 p.17). 

Ao se discutir o papel da autonomia do aprendente e a necessidade de 

empoderá-lo, verificamos que o empoderamento não é resultado de um único ato 

por parte do professor, mas, sim de um processo contínuo. A quantidade de 

responsabilidade que os alunos podem assumir e à medida em que eles podem 

gerenciar sua própria aprendizagem é sempre limitada pela quantidade de 

aprendizagem que já fizeram. E a quantidade de aprendizagem que já fizeram é 

uma questão de sua proficiência na língua alvo e de suas habilidades de 

aprendizagem desenvolvidas. Sendo assim, cabe ao professor iniciar, apoiar e dirigir 

os processos de negociação que ajudam os alunos, em cada estágio, a identificar 

novos objetivos de aprendizagem, novas atividades e materiais de aprendizagem e, 

consequentemente, novas áreas de responsabilidade.  

Além de possuir as habilidades necessárias para sustentar esses processos, 

o professor deve ser capaz de identificar no dia-a-dia quando é apropriado deixar 

seus alunos para continuar sua aprendizagem. Note-se que, de acordo com a teoria 

vygotskiana, a capacidade individual do aluno de exercer a responsabilidade pela 

sua aprendizagem a nível psicológico desenvolve-se a partir da experiência 

interativa (e, portanto, linguisticamente mediada) de responsabilidade partilhada por 

projetos de aprendizagem colaborativa (THOMPSEN, 2003). 

Com relação à reflexão do aluno, é necessário levá-lo a pensar sobre a sua 

aprendizagem tanto a nível macro (por exemplo, rever o que foi conseguido num ano 

letivo) e num nível micro (por exemplo, tentar descobrir por que uma determinada 

aprendizagem/ atividade foi ou não foi bem-sucedida). Na medida em que é 

impossível aceitar a responsabilidade por qualquer coisa sem pensar nela, o 

princípio da reflexão do aluno já está implícito no princípio da capacitação do 

aprendiz. Mas adquire status independente em virtude do papel chave 

desempenhado pela autoavaliação no desenvolvimento da autonomia do aluno.  



 

 

Não é suficiente que os alunos reconheçam que são responsáveis pela sua 

própria aprendizagem e que controlam esse processo. Eles também devem ser 

capazes de avaliar os resultados da aprendizagem, identificando as fraquezas, bem 

como pontos fortes, a fim de dar à próxima fase de aprendizagem um foco 

adequado.  

Thompsen (2003) discute também o uso que se deve fazer da língua-alvo em 

sala de aula, pois em sua visão o professor deve gerenciar o discurso da sala de 

aula de tal forma que os alunos possam usar a linguagem de destino para propósitos 

comunicativos genuínos desde o início. Ou seja, há que se buscar maneiras de 

promover uma interação com a língua adicional que não se limite ao preenchimento 

de lacunas. Ao buscar levar o aprendente a fazer um uso apropriado da língua 

adicional para exercer a responsabilidade pela sua aprendizagem, esses indivíduos 

poderão ter acesso a todos os papéis do discurso que se encontram dentro do 

âmbito da sua profissão. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa utilizou-se, inicialmente, do paradigma quantitativo, pois 

queríamos averiguar o uso de pacotes lexicais presentes no discurso oral de 

aprendentes adultos em contexto formal de ensino. Utilizou-se, para isso, a 

ferramenta WordSmith para a análise da produção oral desses aprendentes. Os 

resultados obtidos após a submissão dos dados a essa ferramenta nos trouxe algo 

bastante distinto daquilo que presumiamos inicialmente. Diferentemente do 

esperado, a análise nos revelou que das cento e trinta e uma sentenças 

(corresponde ao total de sentenças da tabela internacional) apenas trinta e oito 

sentenças apareceram no Corpus de Estudo. Os dados revelam que os alunos 

brasileiros estudantes de língua inglesa falam aproximadamente 29,007%, ou seja, 

menos de 30%, das sentenças que estão descritas na tabela internacional. O 

programa de Corpus Linguistics utilizado para pesquisa e comparação das 

sentenças foi o AntConc 3.4.4. 

Decidimos, entao, submeter a produção dos aprendentes a uma pesquisa de 

caracter qualitativo para o levantamento dos dados com vistas a um melhor 



 

 

entendimento dos efeitos da lingualização. Para a análise dos dados, utilizamos a 

triangulação, que pode ser definida como o uso de dois ou mais métodos de 

levantamento de dados para o estudo de algum aspecto do comportamento humano. 

A triangulação metodológica será utilizada, já que recorremos a diferentes métodos 

para a análise do mesmo objeto de estudo. A escolha pelo paradigma qualitativo 

deve-se ao fato desse ser capaz de fornecer a possibilidade de análise de dados de 

maneira flexível, autêntica, rica e franca. 

Sabemos, todavia, que tal paradigma é criticado por alguns pesquisadores 

que consideram ser esse impressionístico, basear-se em lugar comum, não ser 

generalizável, ser subjetivo e idiossincrático (RUDDOCK, 1981). Distanciamo-nos, 

no entanto, dessa visão e nos alinhamos ao paradigma quantitativo já que o 

tomamos como uma ferramenta que não tem como objetivo uma investigação 

analítica. Além disso, os resultados buscados nessa pesquisa não são e não podem 

ser os resultados esperados por aqueles que seriam alcançados por uma 

metodologia com um visão positivista do universo pesquisado. 

A confiabilidade desta pesquisa, então, deve ser tomada em moldes distintos 

daqueles utilizados pelas pesquisas quantitativas, uma vez que a confiabilidade de 

nosso trabalho reside na fidelidade à vida real, contextualização, autenticidade, 

detalhamento, honestidade. Trabalhou-se nessa pesquisa com dezesseis 

aprendentes regularmente matriculados na disciplina intitulada Língua Inglesa III 

(nível intermediário em sua maioria) com duração de um semestre letivo, no curso 

de Letras Português-Inglês da Universidade Federal Fluminense (RJ). A turma, no 

entanto, era constituída por dezoito aprendentes e dois deles não aceitaram 

participar da pesquisa. O trabalho com o livro didático, nesse caso, foi o meio 

encontrado para avaliar os aprendentes não participantes. Interessante notar que os 

dois indivíduos em questão estavam presentes na maioria das apresentações de 

seus colegas e pareciam em muitos momentos tirar proveito do trabalho 

apresentado pelos colegas de classe. 

A metodologia de coletas de dados seguiu o paradigma qualitativo, pois 

visava a um entendimento mais aprofundado dos efeitos da lingualização em 

aprendentes adultos em um ambiente formal de instrução. Assim, a utilização da 

atividade de lingualização visava muni-los com um conhecimento necessário para 

que os mesmos pudessem vir a perceber características de seu próprio discurso oral 

e, assim, aperfeiçoá-lo. Espera-se, dessa maneira, ter acesso às opiniões, 



 

 

percepções e relatos dos aprendentes quanto ao seu desenvolvimento oral. De 

acordo com Al-Hejin (2004), a conscientização é capaz de causar no aprendente 

uma mudança em seu comportamento ou estado cognitivo, e esse é capaz de 

relatar a maneira pela qual ele se tornou consciente.  

Acreditamos que o contexto de sala de aula num curso que visa 

primordialmente à formação de professores de língua inglesa com domínio da língua 

adicional é único e dinâmico. Além disso, ele pode desnudar a complexidade 

dinâmica das relações humanas e outros fatores envolvidos em um ambiente de 

aprendizagem no qual o alcance no domínio de aspectos mais refinados da língua 

não é apenas buscado, mas esperado. Tal metodologia de pesquisa pode também 

estabelecer causa e efeito em um contexto real e esse contexto é fortemente 

determinante para ambos, causa e efeito (NISBET e WATT, 1984, p. 72-78).  

Alinhamo-nos a Sturman (1990, p.103) ao concordarmos que um sistema 

humano tenha uma completude ou integralidade aderida a ele ao invés de uma 

conexão frouxa de características que necessitem de uma investigação 

aprofundada. Maxwell (1992) sugere que "entendimento" é um termo mais adequado 

do que “v  id d ” em pesquisa qualitativa, considerando que o pesquisador é parte 

do mundo que está pesquisando e, assim, não consegue ser completamente 

objetivo sobre ele. Nesse sentido, “v   d d ”  então, relaciona-se à explicação e não 

à informação ou ao método em si. É o sentido que os indivíduos colocam nas 

informações e inferências retiradas do contexto que mais importa (HAMMERSLEY e 

ATKINSON, 1983). Seguiremos assim o entendimento de validade interpretativa 

proposta por Maxwell (1992), na qual a força da validade reside na habilidade do 

pesquisador em captar o sentido, intenções, interpretações que a informação tem 

para os aprendentes em seu processo de aprendizagem. 

Nesta investigação tivemos um propósito comunicativo, dado que os 

aprendentes tiveram que fazer apresentações orais com dois temas distintos de 

carácter mais formal, e um vídeo de escolha mais pessoal, pois cada aluno teve a 

oportunidade de escolher individualmente um videoclipe. A única exigência era a de 

que os videoclipes fossem de domínio mais geral. 

A escolha por essa abordagem deve-se também ao fato de buscarmos 

oferecer uma rica descrição dos eventos em ordem cronológica, assim como a 

análise destes. Sabe-se também que nesse tipo de estudo o pesquisador tem pouco 

controle sobre os pesquisados durante as atividades que são propostas. Além disso, 



 

 

a evolução dos aprendentes e suas percepções com relação a seu próprio 

aprendizado podem vir a enriquecer a análise posterior e, por isso, uma análise que 

leve em consideração a unicidade dos indivíduos se faz necessária (HUGHES, 

1995, p.322).     

 

3.1 A metodologia para a promoção da conscientização linguística  

 

O ensino de uma língua adicional nos moldes tradicionais e fortemente 

estabelecidos no ensino de línguas tem se utilizado da sequência “Apresentação-

Prática-Produção” (McCARTY e CARTER, 1995). Com o entendimento de que o 

aprendente nesse nível de formação pode e precisa se desenvolver por meio de 

atividades que o levem a refletir de maneira mais consciente, propusemos que os 

mesmos fossem envolvidos em processos de conscientização linguística para que 

sua habilidade oral fosse não apenas melhorada, mas que ele viesse a notar 

características salientes de seu discurso. 

A conscientização linguística esperada de futuros professores de língua 

inglesa difere daquela apresentada por um usuário comum da língua adicional. 

Espera-se do futuro professor não apenas que ele saiba sobre a língua, mas que 

reflita sobre seu conhecimento e sistemas subjacentes (ANDREWS, 2001, 2006). 

Em estudo realizado por Andrews e McNeil (2005) com professores (intitulados pelo 

pesquisador como “bons professores”) do Reino Unido e de Hong Kong, observou-

se que: disposição para aprender o conteúdo, desejo de autodesenvolvimento, 

entendimento intuitivo sobre a importância de notar (noticing), uso de insumo 

melhorado e entendimento das dificuldades enfrentadas por aprendentes tomando 

como base suas próprias dificuldades são características inerentes a esses 

professores.  

Assim, somos levamos a pensar: o que um indivíduo precisa saber para ser 

considerado linguisticamente competente na língua adicional? Eles sabem quando 

não devem dizer algo ou como dizer algo de maneira mais educada? Com a 

observação das músicas que eles escolheram poderemos averiguar os universos 

discursivos nos quais eles se inscrevem? O professor-pesquisador propôs a 

realização desta pesquisa ministrando uma atividade na qual foi utilizado um vídeo 

intitulado: Hung up. A partir desse vídeo foi selecionado o título da música e o refrão 



 

 

para explicar o conteúdo mais relevante com relação ao vocabulário e/ou estrutura 

gramatical a ser explicada.  

Como possíveis futuros professores pretende-se que eles sejam capazes de 

aprender por si próprios no decorrer desse processo. Além disso, é fundamental 

levar tais aprendentes a práticas com a língua adicional que os auxiliem em futuros 

estudos. Procuramos propor alguma atividade que oportunizasse o acesso a um 

conteúdo cultural e social. Esse tipo de atividade os ajudou a reforçar alguns 

conhecimentos, assim como adquirir outros que eram exigidos para a explicação de 

alguns pontos gramaticais e video telling. Não imaginamos que a aula de língua 

inglesa deva se resumir apenas a esse tipo de atividade, mas sim que aprendentes 

nesse contexto educacional precisam e devem buscar maneiras de se desenvolver 

de maneira individualizada, assim como uma prática situada para o desenvolvimento 

da competência interpessoal (SAVILLE-TROIKE, 2003).  

Além disso, esses aprendentes precisam de oportunidades para o 

desenvolvimento da habilidade oral. Objetivávamos averiguar a variação que ocorre 

na interlíngua deles e isso pode nos trazer importantes insights com relação à 

perspectiva linguística e psicológica envolvida no processo de aprendizagem da 

língua adicional. Isso possibilita também observar o tipo de registro que eles se 

utilizam para falar à classe. Além disso, poderemos averiguar o tipo de inglês 

utilizado por cada um deles em suas investidas em se comunicar na língua adicional. 

Nossa visão sobre a conscientização linguística com vistas à promoção da 

autonomia e aperfeiçoamento do discurso oral leva em consideração a metodologia 

para a conscientização linguística proposta por Borgh (1994). A proposta 

metodológica de Borgh apresenta uma visão construtivista da aprendizagem na qual 

o foco reside no aprendentem e esse é estimulado a explorar e descobrir a língua 

adicional. Por essa razão, a conscientização linguística que tomamos aqui difere 

fortemente da visão de ensino explícito utilizada na instrução tradicional, fortemente 

arraigada no ensino da língua inglesa. De acordo com Svalbeg (2005), a 

conscientização linguística é bastante diferente da visão tradicional de ensino 

explícito e pode conflitar com as expectativas do professor e do aprendente ou ser 

percebida como desafiadora de uma maneira positiva. 

A segunda caraterística da conscientização linguística proposta por Borgh 

(1994) relaciona-se ao elemento talk-about. Para o pesquisador há uma 

necessidade em se focalizar não apenas o sentido – como proposto pela visão forte 



 

 

do Ensino Comunicativo, mas também na forma. Swain (2006, p.58) emprega o 

termo “lingualiza   ” para “    da linguagem para mediar uma atividade        v ” e 

postula que umas das maneiras de se aprender uma língua é lingualizando sobre 

ela, ou seja, falar sobre ela. 

O terceiro ponto destacado por Borgh se refere ao engajamento e à interação 

a serem desenvolvidas no aprendente. Por meio da interação entre os pares e o 

engajamento na realização da conscientização linguística o próprio aprendente 

torna-se agente de seu processo de aprendizagem. 

Já na quarta etapa da metodologia de conscientização linguística proposta 

pelo autor, enfatiza-se a necessidade no desenvolvimento da conscientização no 

processo de ensino/aprendizagem como um meio de aperfeiçoar o ensino e 

aumentar a independência do aprendente. 

Na quinta e última etapa metodológica, ressalta-se a promoção afetiva e 

cognitiva no aprendente. Assim, por meio da proposta metodológica em questão, o 

aprendente é guiado ao engajamento e reflexão e é justamente nesses aspectos 

que nossa pesquisa pretende focar: engajamento e reflexão.  

Ao levarmos o aprendente a fazer sua própria escolha no tema a ser 

apresentado à turma, temos uma chance maior de criar um engajamento e, ao 

colocá-lo na posição de analista de seu próprio discurso, promovemos, então, a 

autorreflexão. Após a primeira apresentação oral e transcrição, houve uma seção na 

qual eles (munidos de um roteiro proposto pelo docente) puderam verbalizar a 

respeito de traços notados em seu próprio discurso. 

Numa segunda atividade oral, os aprendentes apresentaram um video clipe 

de sua escolha e nessa atividade (com duração média de 12’) eles elencaram 

alguns pontos estruturais e/ou lexicais da música escolhida para a turma. Em 

seguida, eles exibiram o vídeo (com o volume mais baixo) e contaram a sequência 

de ações ocorridas no mesmo. 

Buscou-se, com isso, envolvê-los em uma atividade que propiciasse a 

pesquisa online, o engajamento afetivo, o estudo de pontos específicos, 

desenvolvimento da acuidade auditiva assim como o desenvolvimento da habilidade 

oral. Essa etapa não requeria a transcrição, pois o que se objetivava era o 

envolvimento dos aprendentes em uma atividade mais espontânea para que assim 

eles viessem a ter um envolvimento maior com o objeto. Na terceira etapa, os 

aprendentes realizaram mais uma apresentação oral de tema livre e também 



 

 

precisaram transcrevê-la. Analisamos as gravações realizadas com os alunos nas 

três etapas da pesquisa; as transcrições realizadas por eles (três transcrições); e 

também a análise da fala dos aprendentes nas duas sessões de discussão que 

serão realizadas após a primeira e terceira apresentações.  

Com relação à análise na qual as produções orais foram submetidas, 

tomaremos as ideias dos autores Fortune (2005) e Swain (2000, 2009) como base 

para o entendimento. Os episódios relacionados à língua serão então analisados 

com vistas a um maior entendimento da lingualização nesses aprendentes. 

Ao notar traços de seu próprio discurso com relação a aspectos como: uso de 

fillers, expressões formulaicas, hesitação, fluência, gramática, pronúncia, etc, ele 

pode vir a aperfeiçoá-lo. Ao propor que aprendentes adultos matriculados em Letras 

Português/Inglês com vistas à formação docente sejam estimulados a se 

desenvolverem no canal oral de comunicação de maneira consciente e 

individualizada e com o estudo de um conteúdo mais próximo à sua realidade, 

esperávamos promover um maior engajamento. Por meio da escolha individualizada 

de temas para a apresentação oral – temas que muitas vezes não estão presentes 

nos livros didáticos - tais aprendentes podem atuar de maneira mais autônoma, não 

estando totalmente dependentes de escolhas governamentais e instrucionais.  

A partir do exposto, propomos que a metodologia mais adequada para 

aprendentes do nível e contexto em questão deveria se basear na sequência: 

Ilustração-Interação-Indução. Por essa metodologia, Ilustração seria o exame de 

informação real representada pela escolha de formas relativas ao contexto e uso 

(McCARTY e CARTER, 1995, 217). Ou seja, quando o aprendente escolhe um tema 

para apresentar à turma e o analisa posteriormente, ele cria o contexto real de uso e 

aplicação de seus recursos orais. Por Interação, entendemos a exposição dos 

aprendentes a atividades de sensibilização do discurso por meio de usos 

interpessoais e de negociações de sentido (McCARTY e CARTER, 1995, p.217). O 

ensino da língua alvo, nesse caso, é comandado por três princípios básicos: o 

envolvimento, a reflexão e o uso da língua alvo (LITTLE, 1999, 2001). 

Assim, os aprendentes tiveram contato com textos que versavam sobre partes 

relevantes do discurso oral no intuito de conscientizá-los sobre aspectos da 

oralidade que, muito provavelmente, não foram percebidos anteriormente. Tal etapa 

foi realizada com o objetivo de elevar seu nível de conscientização por meio da 

observação e da discussão em classe. Na última etapa, intitulada Indução, propõe-



 

 

se um aprofundamento na conscientização linguística do aprendente ao levá-lo a 

traçar inferências sobre as funções interpessoais e as diferentes opções léxico-

gramaticais (McCARTY e CARTER, 1995, p.217).  

Dessa maneira, ao analisar seu discurso oral, o aprendente pode refletir sobre 

sua produção em dois momentos distintos e isso pode vir a conscientizá-lo sobre 

traços de seu próprio discurso. Assim, ele desenvolveria a capacidade de notar tais 

traços específicos à medida que passasse por diferentes etapas no processo de 

aprendizagem. A motivação para essa pesquisa se baseia no fato de observarmos 

que, em várias metodologias para o ensino de uma língua adicional, se afirma ser o 

conhecimento explícito de regras na língua alvo mais efetivo que o conhecimento 

implícito. Norris & Ortega (2000) sintetizam e analisam quarenta e nove estudos 

sobre a instrução formal e concluem que o conhecimento explícito parece ser mais 

efetivo que o conhecimento implícito.  

Assim sendo, a questão relevante posta nesta investigação se baseia, 

inicialmente, em nosso entendimento de que o conhecimento explícito parece ser 

mais efetivo que o implícito e que o primeiro pode ser promovido de diferentes 

maneiras, dependendo do traço/aspecto que se pretenda desenvolver. 

Atualmente, uma temática amplamente discutida no ensino de língua 

estrangeira refere-se à promoção da conscientização linguística do aprendente 

(TOTH, 2006) e (LEE, 2007). Diante disso, verificamos a necessidade do 

desenvolvimento de uma pesquisa em que se promova a autonomia do aprendente 

e que essa atue também como uma ferramenta metodológica. Assim, a 

conscientização linguística ocorrida por meio da atividade aqui proposta realizou-se 

não mais de maneira verticalizada (professor - aprendente) e, sim, pelo próprio 

aprendente que, tendo em mãos o conhecimento formal das partes inerentes ao 

discurso oral, pode aplicá-las à análise de seu próprio discurso. Assim, a 

conscientização linguística pode ativar processos cognitivos que são capazes de 

gerar conhecimento linguístico novo ou consolidar conhecimento pré-existente 

(SWAIN e LAPKIN, 1994).  

Com isso, a promoção do engajamento com a língua em aprendentes com 

vistas à docência de língua adicional necessita de ferramentas que os habilitem a 

usos mais efetivos e conscientes na habilidade oral, visto ser essa uma das 

competências mais requeridas em muitos contextos profissionais. Além disso, o 

entendimento de como aprendentes adultos nesse contexto de ensino se 



 

 

desenvolvem na modalidade oral pode lançar um olhar mais aprofundado para tal 

atividade, vindo a contribuir a outros grupos semelhantes a esse. 

Apresentamos abaixo a sequência de eventos que ocorreram no decorrer do 

semestre. Salientamos também que o ano de 2013 foi um ano bastante conturbado 

na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O semestre enfrentou uma greve curta, 

Manifestações dos 20 centavos e ainda uma falta de energia elétrica no campus da 

Universidade Federal Fluminense – Niterói, onde a pesquisa foi aplicada. 

O outline que apresentamos abaixo busca demonstrar o quadro mais próximo 

do real, sabendo que os planos iniciais tiveram que ser alterados, resultando nessa 

sequência de atividades. O cenário de pesquisa era uma sala de aula real na qual 

muitas variáveis estão envolvidas. A pesquisa etnográfica tem, como sabemos, o 

desafio de tentar descrever o maior número de relações possíveis, tendo assim, 

pouco ou nenhum controle sobre as variáveis. 

Iniciou-se pela apresentação geral buscando tratar de pontos relativos ao que 

se faria naquele semestre e às dúvidas dos alunos com relação a pontos mais 

burocráticos, tanto da disciplina como das questões relativas à instituição 

(ausências, feriados, datas, avaliação final). 

Nos dias 17 e 18 de maio, os alunos realizaram suas apresentações. Alguns 

deles, por motivos pessoais, acabaram não podendo apresentar no dia marcado e, 

por isso, apresentaram no segundo dia. No dia 24 do mesmo mês, os alunos se 

reuniram para a realização das seções de discussão. Nessas seções, eles foram 

instruídos a discutirem suas apresentações com base em um questionário. Alguns 

grupos se detiveram às perguntas, enquanto outros buscaram discutir impressões 

mais pessoais com relação à apresentação e à atividade de transcrição da fala. 

A segunda seção de apresentação ocorreu nos dias 21 e 24 de junho e 

consistia em apresentar à turma um videoclipe. Tal atividade envolvia tanto a 

apresentação do vídeo em si como o retell da estória. Eles foram instruídos a 

apresentar o videoclipe como uma estória, e assim deveriam contar a sequência de 

fatos e curiosidades do vídeo. Nos dias 19 e 22 de julho apresentaram (com temas 

livres) para seus colegas, para que depois novamente transcrevessem suas 

apresentações. Para as exposições orais, seguimos o conteúdo proposto pelo livro, 

buscando ter a todo momento o envolvimento deles com o livro didático, dado que 

buscávamos seguir aquilo que havia sido proposto para o semestre em sua grade. A 

última seção de gravação ocorreu no dia 26 de julho 2013. 



 

 

 

3.2 Outline 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

2013/1 

LÍNGUA INGLESA III  TENTATIVE OUTLINE 

Prof Rangel Peruchi – rangelperuchi@gmail.com 

MONTH WEEK DATE CONTENT MATERIAL 

APRIL 1 22 Introductory 

Class 

              X 

 
26 Introductory 

Class 

Review, Questionnarie,Course 

book Unit 10, pag 78 

 

2 29 Discovery Course book, Unit 10, pages 79-

82 

First assignment CNN summary 

MAY 3 03 Discovery 

Summary 

Course book, Unit 10, pages 84-

85 

CNN Summary- group work 

4 06 Questions Course book, Unit 11,pages 86-

87, 

(Internet Interview),  

Oral language handouts- home-

work 

Book, finalization of SUMMAR-

IES. 

They have to send that to 

FRIDAY 10/05. 

mailto:rangelperuchi@gmail.com


 

 

4 10 Questions Course book- pages 88-91 

Homework (oral Language 

handouts) 

5 13 Oral Language 

Discussion 

 

5 17 Planned talk 1 FREE TOPIC 

6 20 Planned talk 1 FREE TOPIC 

 
6 24 Planned Talk 1 Group Discussion 

7 03  Discovery 

(Speaking- 

Listening) 

Course book- 92-93 

Internet vídeo- ( Differences in 

saying  NO among cultures) 

7 07  Alternatives Course book- 94-97; 2nd assign-

ment 

Laugh therapy (reading) 8 10  Writing 

Group work ( writing) 

8 14 Alternatives  Course book- 98-101 

9 17 Compromisse Course book- 102-105; home-

work (Planned Talk 2 prepara-

tion) 

JUNE 9 21 Planned Talk 2 FREE TOPIC 

10 24 Planned Talk 2 FREE TOPIC 



 

 

10 28 Compromisse Course book- pages 106-109 

11 01 Memeing Defining MEME; Memeing a Vid-

eo clip 

 

 

JULY 

11 05 Memeing Activity with songs and presenta-

tions 

12 08 Memeing Activity with songs and presenta-

tions 

 
12 12 Changes Course book- pages 110-113 

13 15 Changes Course book- pages 114-117; 

Homework 

(oral language presentation) 

13 19 Planned talk 3 FREE TOPIC 

14 22 Planned talk 3 FREE TOPIC 

14 26 
 

Segunda seção de gravação 

    

3.3 Evaluation Activities 
 

• Planned Talk I (individual) – Students will be assessed on:  

a) organization;  

b) adequate oral language production;  

c) use of resources;  

d) rapport & creativity. 

 

• Planned Talk II (individual) – Students will be assessed on: 

a) organization;  

b) adequate oral language production;  

c) use of resources;  

d) rapport & creativity. 



 

 

 

•  Planned Talk III (individual) – Students will be assessed on:  

a) organization;  

b) adequate oral language production;  

c) use of resources;  

d) rapport & creativity. 

 

• Writing I (Individual) – Students will be assessed on language production. 

 

• Writing II (In group) - Students will be assessed on language production and co-

operation. 

 

• Writing I (Individual) – Students will be assessed on language production. 

 

• Writing II (In group) - Students will be assessed on language production and co-

operation. 

 

• Memeing a Video clip- Students will be assessed on organization, creativity and 

language production. 

 

• Written test I (Units 10 and 11). 

 

• Written test II (Units 12, 13 and 14). 

 

4. ANÁLISES  

 

 4.1 Análise do contexto  

 

O universo pesquisado era compreendido por dezesseis aprendentes e as 

idades variavam de dezoito a trinta e oito anos de idade. O tempo de estudo da 

língua adicional variava de dois a nove anos, sendo que alguns haviam estudado em 

cursos de idioma previamente ao ingresso a universidade. Apenas duas 

aprendentes haviam viajado para o exterior, sendo que ambas permaneceram lá por 

volta de 15 dias. O restante nunca esteve em contexto de contato com a língua 

adicional em país anglófono. Com relação ao domínio de uma outra língua, apenas 

dois aprendentes declararam possuir algum domínio de uma outra língua adicional 



 

 

que não a língua inglesa. O aprendente XIII estudou a língua espanhola por dois 

anos e meio e outra aprendente (XIV) tem estudado a língua francesa nos últimos 

nove meses que antecedem ao início da pesquisa.  

 

4.2 Análise das produções orais 

 

4.2.1 Aprendente I   

 

Análise da produção não foi realizada pela própria aprendente I (Maria Olivia). 

Quanto à análise realizada pelo pesquisador/professor, consideramos que a 

produção da aprendente é bastante sofisticada já que a mesma é capaz de manter 

um discurso coeso e fluente. Sua pronúncia é clara e ela não parece ter dificuldade 

em se expressar com clareza. Por outro lado, apesar de ter um domínio considerado 

bom da LA, ela não se arrisca muito. Assim, durante a apresentação, buscou seguir 

o script planejado e quando trazia informações de maneira mais espontânea, essa 

informação já parecia ter sido memorizada.   

De maneira semelhante aos colegas, a aprendente faz uso constante de I 

think. O think demonstra ser um marcador de imprecisão para essa aprendente, não 

havendo nenhum outro marcador de imprecisão evidente em seu discurso oral. O 

uso de I think, um bigrama frequente nesse corpus, é também o mais frequente no 

corpus Camcode, corpus de inglês oral estudado em O`Keefe et al.(2007).O uso de 

outros marcadores é mais reduzido e indica que ela não tem grandes dificuldades 

para se expressar. Baumgarten e House (2010, p.1192) sugerem que esse uso 

possibilita ao aprendente expressar dúvida e imprecisão. É interessante perceber 

também o uso de where do you study parecendo ser essa uma evidência de 

aprendizagem da língua adicional como resultado de chuncks.  

Já Channell (1994, p.183), indicava que os marcadores de imprecisão são a 

forma utilizada pelo aprendente para expressar um pensamento em momentos em 

que lhe faltam palavras ou frases necessárias para aquilo que eles desejam 

expressar. O final da apresentação foi um tanto abrupto já que a mesma enunciou 

apenas: questions guys? 

 

4.2.2 Aprendente II  

 



 

 

Percebe-se que a aprendente II (Ana Carolina) é capaz de perceber os erros 

cometidos, sendo capaz de não apenas identificá-los, mas corrigi-los. Fica bastante 

evidente que a pressão em realizar uma fala em frente à turma elevou o grau de 

dificuldade a ponto de a mesma se esquecer de um vocábulo bastante simples 

(priest) para o seu nível de domínio da LA. A produção escrita de sua produção oral 

evidencia o fato de a aprendente apresentar um bom domínio da língua adicional, 

sendo a mesma capaz de fazer piada ao relacionar o termo church a sin. Além 

disso, ela registra aqui ter realizado pesquisa online sobre o termo research e que 

havia usado essa palavra erroneamente.  

A declaração da aprendrente vai de encontro àquilo que Thornbury já 

propunha em 2005, que é o fato de muitos dos traços presentes na gramática oral 

da segunda língua estarem também presentes na primeira língua, e que tal 

exposição a uma linguagem espontânea não é uma atividade tão desafiadora assim 

a ponto de não poder ser realizada pelos aprendentes. Ela apresenta um bom 

domínio dos verbos modais, e após alguns minutos de apresentação sua 

performance oral melhora visivelmente. Além isso, ela é capaz de, aparentemente, 

se divertir levando a turma ao riso em vários momentos.  

Sua apresentação é bastante interativa e ela revela que a atividade foi 

proveitosa, levando-a a perceber traços de sua oralidade, sendo que a mesma 

afirma: Thank you for this activity's opportunity. Mesmo já atuando como professora 

de língua inglesa ela nunca havia ouvido a si própria e revela ter ficado um tanto 

decepcionada com sua produção oral ao afirmar: Teacher, I'm really frustrated and 

disappointed with my speech. I don't think I'm a "Miss know it all", but it was awful. 

No entanto, ela percebeu a ocorrência de marcadores de imprecisão como “ h ”  

”   ” como sendo algo prejudicial à sua fala ao comentar: Shame on me. And I'm not 

considering all of the "mmmm", "er", “ahhhn"(...) 

 

4.2.3 Aprendente III  

 

A produção oral desse aprendente (Felipe) é bastante sofisticada e o mesmo 

apresenta um bom domínio da gramática. As observações feitas por ele são 

bastante pertinentes, tendo em vista que o uso de marcadores discursivos foi 

bastante elevado. Ele é capaz de utilizar com espontaneidade so e I think. É 

importante registrar que esse aprendente tem um bom contato com a língua inglesa 



 

 

já que leciona a mesma e é bastante interessado por música. A atividade de 

transcrição e análise parece ter sido de grande proveito, pois ao final de seu texto 

ele afirma: From now on, I’m going to pay more attention to what I’m saying and 

thinking. É impossível não pensar no posicionamento de Stephen Krashen (1989) 

em seu monitor hypothesis, visto que se pode muito mais facilmente estar atento ao 

próprio discurso quando se sabe quais aspectos de sua fala precisam de atenção e 

isso pode levar o aprendente a um maior domínio da língua.  

Outro ponto importante é o posicionamento do aprendente com relação a sua 

auto-percepção já que ele relata ter notado/percebido seus próprios erros,ou seja, as 

características mais marcantes de seu discurso, incluindo ai seus erros, são por ele 

percebidas. Nesse sentido, podemos afirmar que a análise de sua produção foi 

capaz de levá-lo a uma conscientização e essa é uma etapa importante para que o 

aprendente desenvolva os recursos necessários para o melhoramento de sua 

oralidade. Nas palavras desse aprendente, ouvir a si mesmo: “...It was really strange 

hearing myself and see my own mistakes and it was not hard to see”. 

 

4.2.4 Aprendente IV  

 

A produção oral dessa aprendente (Juliana) é bastante limitada e é possível 

perceber que em muitos momentos ela parece ter memorizado a sua fala. 

Interessante também é o fato de ela mesma perceber algumas de suas limitações 

orais. A atividade de transcrição oral induziu a aprendente a percebe/notar traços de 

sua oralidade, levando-a a afirmar: Listening to my own speech I could notice things 

that I didin’t know I usually do.  

Além disso, ela percebe uma das características mais salientes de sua 

produção oral que é o excessivo uso de hesitação e repetição. Ela afirma ter notado 

o uso excessivo desses recursos após a atividade, afirmando: The using of 

hesitations and repetitions. I couldn’t realize when I was talking but I used them dur-

ing all the speech. Notamos que a aprendente é capaz de reconhecer as principais 

características de seu discurso oral, assim como sugerir que pontos precisam ser 

desenvolvidos.  

Isso nos revela que o andaimento é, como proposto por Bickard (2005), entre 

outros, uma realidade. Um ponto relevante também é o fato desta aprendente ser 

capaz de notar algo bastante sutil na língua adicional que é sua percepção com 



 

 

relação a sua musicalidade. Vê-se que ela percebe um traço bastante marcante de 

sua fala, que é o uso inadequado da entonação na língua adicional. Esse traço é 

exatamente aquilo que seria percebido por um professor atento, mas aqui ela 

mesma foi capaz de notar. Em suas palavras: …Other mark of mine is I usually rise 

the intonation of certain words in any position of the sentence. I don’t know if I do that 

always or it’s just because I was nervous.  

Isso evidencia que o indivíduo é capaz de utilizar de seus próprios recursos 

para se desenvolver, e esse desenvolvimento pode vir a ocorrer em muitos aspectos 

de sua oralidade. No caso desta aprendente, ela foi capaz de notar não somente o 

uso da hesitação e repetição, mas o ritmo de sua fala, não necessitando da ajuda de 

outrem. 

 

4.2.5 Aprendente V  

 

Sua apresentação é bastante diferente das demais visto que ela é capaz de 

interagir com a turma. Em vários momentos ela (Priscila) se utiliza do interactional 

talk como em: Do you have Skype? Do you use it and why? Two rethorical 

questions. 

Durante sua fala ela também foi capaz de se autocorrigir como em: I think it´s 

so practice, practical; I think it´s populary, popularity. A turma interagiu 

espontaneamente com a colega que estava apresentando e a comunicação real se 

fez presente, posto que cada um daqueles que opinou se utilizou de seu domínio da 

língua adicional em uma conversa real. Além disso, ela foi capaz de perceber/notar 

algo bastante sutil que é o seu próprio acento na língua adicional. Em suas palavras: 

…And I also spoke with a little “brazilian accent” the words “account” and “paid”. 

Muitas vezes somos levados a pensar que os aprendentes não são capazes de 

notar um detalhe como esse, já que aqui é ela mesma que analisa sua produção. 

Em muitos momentos, seus colegas interagiram e quiseram opinar, já que 

para alguns esse programa (Skype) já não tem mais lugar, tendo em vista a 

prevalência do Facebook para esse público. Aquilo que se busca na aulas de LA que 

é a interação ocorreu de maneira espontânea. Numa aula baseada somente no livro 

didático, a interação é muitas vezes “f    d ” e os aprendentes não veem um motivo 

real em comunicar suas ideias. Além disso, as falas são muitas vezes uma resposta 



 

 

unidirecional com o objetivo de responder a uma pergunta dirigida a eles, e não uma 

tentativa de manter uma troca de informações. 

 

4.2.6 Aprendente VI  

 

  A produção desse aprendente (Petrucio) é bastante limitada em comparação 

aos demais, mas ao mesmo tempo isso nos fornece inúmeros insights com relação a 

sua produção. Seu discurso é telegráfico, havendo uma ausência de vários 

marcadores discursivos. Além disso, sua fala, nessa apresentação, parece ter sido 

memorizada, sendo formada por uma sequência de frases prontas. É possível 

perceber também a forte influência da língua portuguesa na estruturação como 

nessa sentença: I need to talk with your parentes.  

Em outros momentos, coadunam a estrutura de sua língua materna e da 

língua inglesa, gerando sentenças bastante confusas como essa: I believe it is AD/ is 

very IMPORTANT/ because for (...)”. Percebemos assim a interlíngua desse 

aprendente em pleno processo de construção e esses traços de sua oralidade 

podem lançar luz sobre o que ele ainda precisa desenvolver. Ao final de sua 

transcrição ele incluiu algumas considerações muito relevantes com relação ao seu 

domínio da oralidade ao afirmar: because I was nervous, and I do not speak as well 

as other friends (...)”.  

Chama também atenção o fato de o tema escolhido por ele “D f     de 

aten   ” parecer ter uma ligação direta com sua personalidade. Era visível o seu 

esforço não só em falar na língua inglesa, mas em falar em público, pois o 

nervosismo afetava a sua voz e suas expressões faciais. Em alguns momentos, 

tínhamos a nítida impressão de que ele “    d      ” a apresentação, mas isso não 

ocorreu. Ele também acrescenta que essa apresentação foi um grande desafio: 

Then, was a victory for me, so I liked it. Sua percepção com relação à diferença de 

domínio da língua adicional por ele apresentada em comparação a seus colegas é 

bastante interessante levando-o a afirmar: I could talk more, and show more about 

the topic.  

A transcrição da fala, para esse aprendente, parece ter possibilitado a ele 

uma consciência de sua produção, o que não ocorreria durante a apresentação pois 

a ansiedade prejudicaria uma  lembrança ou percepção mais apurada desse 

momento. 



 

 

 

4.2.7 Aprendente VII 

 

    Ao analisar a produção oral dessa aprendente, o que chama atenção é a 

sua consciência com relação ao próprio domínio oral. Em muitos momentos ela foi 

capaz de perceber erros de pronúncia e gramática em pontos que seriam 

prontamente percebidos por alguém capacitado que viesse a avaliar sua produção. 

Em suas palavras: I could notice various mistakes, especially with the pronunciation 

of some words, as well as grammatical errors and lack of vocabular.  

Outro ponto bastante importante é a sua percepção com relação ao fato de 

que em muitas palavras ela coloca a tonicidade na sílaba errada, afirmando: (...) 

considering that mostly occurred by emphasizing the wrong syllable of words (i.e. 

"obséssed"). Ela evidencia com isso aquilo que Bickard (2005) discutia, que é o fato 

de o aprendente fornecer a si próprio ferramentas para seu autodesenvolvimento. 

Ou seja, com uma disponibilidade maior de tempo ela foi capaz de perceber/notar 

exatamente aquilo que seria corrigido por alguém habilitado a avaliar sua produção. 

Assim, a percepção por ela mesma realizada pode vir a fornecer subsídios 

para que em um momento posterior sua produção apresente menos erros em 

comparação a um momento prévio. Constata-se que, por meio da metalinguagem, 

sua produção foi tomada como um objeto, possibilitando a percepção de 

características de sua oralidade. Em sua análise ela salienta ter notado os erros 

cometidos na pronúncia e estrutura gramatical, além de afirmar que sua fala carece 

de elementos coesivos, apresentando também um uso repetitivo de vocabulário.  

A sequência de traços por ela percebidos/notados com relação a sua 

produção oral é extremamente apurada, e nos momentos finais da análise ela 

registra que ouvir a si própria a fez ter uma percepção diferente de sua produção. 

Em suas palavras: Generally analyzing my speech I found it better than expected 

(…). Como proposto por Schimdt (1995), a aprendente parece ter percorrido aqui 

três dimensões para o processo de conscientização, já que ela realizou: a atividade 

de análise; detecção de um estímulo; e ao final se conscientizou com relação aos 

traços mais salientes de sua produção. Averiguaremos no decorrer das análises se 

houve mudanças significativas em sua produção que possam ser decorrentes de 

sua detecção.  

 



 

 

4.2.8 Aprendente VIII 

 

A apresentação desse aprendente foi bastante difícil de ser seguida por todos 

que estavam presentes, tal era o nível de nervosismo demonstrado. Ao ler a análise 

realizada por ele, temos uma ideia mais apurada do nível de dificuldade enfrentado, 

em suas palavras: 

 
(...) Until now I’ve been thinking about why I was so nervous and with so 
many difficults? The fact is I know a lot of words can give me the possibility 
to speak, to communicate. This is a fact to me. So what was wrong? One of 
the points was the topic. So interesting, but so complicated. I had difficult to 
choose one of its parts and focus. Yes, I lost myself trying to find the main 
parts of my presentation. When I saw my colleagues’ job I understood what 
were my mistakes.  

 

Outro ponto a ser aqui destacado é o fato de essa pesquisa ter como objetivo 

desenvolver  a produção oral dos aprendentes, considerando que um curso que visa 

à formação de professores de língua inglesa tem essa habilidade como uma de suas 

metas. No entanto, o aprendente revela: It was my first time in this situation and I will 

never forget, ‘cause I was really embarrassed.  

Além disso, ele revela aqui ter compreendido seu equívoco na escolha do 

tópico (love), pois, apesar de interessante, ele ainda não apresentava os recursos 

linguísticos necessários para apresentar um tema tão abstrato. Ele mesmo revela: 

Maybe now, I would choose one more simple. Ele também expressa em sua auto-

análise aquilo que muitas pesquisa sugerem, que é o fato de o estado emocional do 

falante afetar sua performance oral. Sendo esse aprendente um ator, a escolha de 

um tema tão abstrato para alguém que ainda não apresenta uma habilidade oral 

aprofundada mostrou-se danosa.  

Ao que parece, ele buscou transferir uma habilidade que ja possuía na língua 

materna para a língua adicional, mas não teve êxito devido a suas limitações de 

comando dessa última. O próprio aprendente afirma: If I could present in Portuguese 

everything I had looking for about this theme, “love”, It would be better, of course. I 

tried to change, although I didn’t it. 

 

4.2.9 Aprendente IX 

 



 

 

Esse aprendente apresenta uma performance oral bastante sofisticada, sendo 

capaz de manter um discurso coeso durante toda a sua apresentação de pouco 

mais de vinte minutos. Em suas próprias palavras ele afirma: I think I can express 

myself well, but it can be better. First of all I’d like to say what I think about me 

speech. Outro ponto interessante a ser observado é o fato de mesmo um apredente 

bastante proficiente declarar ter tirado proveito de tal atividade: In a general view I 

can say that it was a good speech and this experience of analyzing my own it’s really 

good because I could notice some “vícios de fala”.  

A performance oral desse aprendente é tão sofisticada que ele mesmo é 

capaz de fazer inferências mais detalhadas sobre características de sua fala. Ele 

nota, por exemplo, que faz uso de “I d  ’  k  w” como uma forma de “   h        ” 

para pensar naquilo que ele quer expressar, mas que esse uso é um tanto 

inadequado, porque para o ouvinte soa como se ele nao soubesse ao certo o que 

está dizendo. Em suas palavras ele afirma: The second thing that I could notice is 

that I use many times the expression “I don’t know” and “ok”, the first one I didn’t use 

with the intention of saying that I didn’t know what as I was talking, I just used this to 

give more time for me to think or just to change sentences. 

 

4.2.10 Aprendente X 

 

A aprendente realizou a transcrição de sua apresentação, mas não teceu 

comentários sobre sua performance oral. Essa aprendente atua como professora de 

língua inglesa em cursos de idiomas e apresenta um domínio bastante sofisticado da 

língua adicional, estando apta para apresentar o tema e conseguir a participação da 

turma. 

 

First of all, I think I was really nervous about my presentation because it was 
my first work in front of a different class that I was used to. In my opinion, it 
has affected my whole speech, making me feel disappointed about it.  
Also, I identified some oral languages features as lack of concord, few dis-
course markers, hesitation, rephrasing (the video of Shena and Johnny), 
repetition, false starts and maybe others. But what really called my attention 
was the repetition of lengthening of sounds. I used that 32 times, I’m pretty 
sure that was my anxiety, yet this is a problem that I should, and will, take 
care of. 
Another problem, is that I forgot to say all I was used to, even with a paper to 
remember me in hands, I completely forgot to use that, and my presentation 
became shorter than what it should be. 



 

 

Finally, I realize that it was a good experience to see where I will have to im-
prove more my English, and have more attention to do not make the same 
mistakes. 

 

4.3 Análise dos anexos 

 

4.3.1 Análise do Anexo VI: Aprendentes XIII e XIV 

 

A aprendente Karoline apresenta um domínio bastante sofisticado da LA. Ela, 

inclusive, atua na área como professora assistente na escola de idiomas Cultura 

Inglesa. Como uma usuária ativa da língua, ela é capaz de perceber alguns vícios de 

linguagem como it was like, assim como o uso equivocado de this e these. A 

aprendente revela ter notado que ao comparar as duas apresentações ela não 

cometeu os mesmo erros. I think I didn´t commit the same mistakes like using “like” 

all the time (…) Por outro lado, ela percebe a ocorrência de outros erros: but I 

commited others. 

O aprendente Renan, apesar de ter informado que estuda a língua inglesa 

desde a adolescência, apresenta um uso bastante rudimentar da mesma, utilizando-

se de estruturas bastante simples e com uma forte influência da primeira língua no 

ritmo da língua alvo. Ele próprio revela ter dificuldade em se apresentar: I got too 

much nervous in front of people. I couldn´t remember all the spots I memo (...). Ele 

percebe que em sua segunda apresentação ele estava mais tranquilo: I think that in 

the second one I was more natural, e isso, inclusive, é percebido por sua colega: 

Yes, you were calm, you were… how can I say? Tranquil. You are calm.  

Além disso, ele percebe que na sua segunda apresentação ele diminuiu o 

número de vezes em que usou “é”. Em suas próprias palavras: Yeah, in the first one 

I say too much “é”, “é”. The second one it was, about one or two “é”. Ele também 

revela não ter lido tanto, além de ter buscado ser mais interativo: I think I was more 

natural. I didn´t read so much so I could (...). 

A conversa entre os dois aprendentes evidencia o fato de o aprendente XIII  

buscar corrigir a sua fala por meio de interações com a aprendente mais proficiente 

(XIV): 

 

Renan: How do you say “principalmente”? 

Karoline: Mainly. 



 

 

Renan: Mainly? 

Renan: Mainly when we are asking something. 

 

Fica evidente aqui o papel do recast, uma vez que o aprendente teve sua dúvida 

sanada. Mais relevante ainda é que ele negociou sentido por meio da LA. Outro 

ponto a ser registrado é o fato de o aprendente XIII reconhecer e registrar o porquê 

de sua escolha em falar um inglês, o seu inglês. Pode-se também afirmar que sua 

escolha está inserida no que veio a ser chamado de direitos humanos linguísticos, 

que é, na verdade, o direito que cada falante não nativo tem às suas ‘         d d  ’ 

linguísticas (AMMON, 1998: 278-282). Em questionário ele relatou ter algum contato 

com amigos estrangeiros que (“f     em     ê ”) por meio da internet.  

A questão  aqui implícita é aquilo que já foi debatido por Hawkins (1985), 

Dourothy e Long (2003), entre outros, sobre o resultado dessas interações para a 

aprendizagem. Schmidt (1998, 2001), retomando e ampliando suas visões sobre o 

papel da aprendizagem sem a atenção a um aspecto único, afirma que, na verdade, 

seria por meio da negociação/retomada que o aprendente perceberia que seu uso 

de uma forma na língua difere da forma adequada/correta na língua alvo. 

Aqui, novamente, podemos perceber a negociação entre os aprendentes. A 

aprendente mais proficiente ajuda o outro menos proficiente a chegar ao termo 

correto, ajudando-o a pronunciar e a diferenciar a forma presente da forma passada. 

Mackey (2000) também já afirmava que learners do indeed recognize feedback 

through interaction  e que há três tipos de feedback (fonológico, léxical e morfo-

sintático). 

A aprendente mais proficiente (XIV) fornece nessa negociação um feedback 

léxical, como se pode ver a seguir: 

Renan: I think so about mine too because I was following. I, about the organization, I 

could make it clear for me to understand and to, to maintain a, an explanation. I still 

think that in the text I exaggerated but. About the subject I chose, I choose, choose? 

Karoline: Choose, I think. 

Renan: Chose ou choose? 

Karoline: And now I have problems. 

Karoline: Choose, present, chose past. 

Renan: Yes, chose. 

Renan: What I was talking about? 



 

 

Karoline: The subject. 

Renan: The theme, the theme. But my theme I think, is something that I am very 

comfortable to talk about because it´s very commom for me. It´s natural for me. 

(risos). 

 

A negocição de sentido propiciou aqui uma aprendizagem, já que por meio da 

repetição e de uma explicação gramatical há grandes chances do aprendente (XIII) 

ter entendido o uso da palavra “comprehensible”. Gass (1997, p.132) já apontava 

que attention, accomplished in part through negotiation, is one of the crucial mecha-

nisms da aprendizagem. 

 

Renan: And I think also the structures are something, was something. Ah, how can I 

say? Ah, you know yeah something ah, forget it. 

Karoline: Yes. 

Renan: Yes, something tranquilo. 

Karoline: Tranquilo (Risos). 

Alvaro: Risos. 

Renan: Boa, tá ligado? Easy to understand. I tried to make me comprehendable. Can 

I used? 

Karoline: Comprehensible. 

Renan: Comprehensible? 

Karoline: Yes! 

Alvaro: Understandable? 

Karoline: Comprehensible! 

Renan: Comprehensible. 

Karoline: Comprehensible because is comprehensive. 

Renan: Yes, it is. 

 

4.3.2 Análise do Anexo VI: Aprendentes I e  XVI 

 

Nesse ponto da interação os aprendentes deixam claro a insatisfação e o 

distanciamento causado pelo livro didático, já que de acordo com eles os temas são 

distantes de sua realidade e não criam um envolvimento emocional: 

 



 

 

Val Elias: There´s something that I thought about the book. 

Maria Olivia: Aham. 

Val Elias: Why is it so bored? 

Maria Olivia: I don’t like this book. 

Val Elias: The topics are so distant of us. 

Maria Olivia: Aham. 

Val Elias: And then you choose something that you like to talk, that you know, that 

you have an emotional. 

Maria Olivia: Emotional? 

Val Elias: Emotional. Contact?. 

Maria Olivia: Aham. 

 

Outro ponto bastante importante a ser salientado aqui é a percepção dos 

aprendentes com relação à diferença entre aquilo que se sabe num nível mais 

intuitivo e aquilo que se consegue fazer com a linguagem de maneira mais prática. 

Em outras palavras, muitas vezes aquilo que se sabe não se converte em uma 

estrutura linguística bem formada. 

 

4.3.3 Análise do Anexo VI: Aprendentes XV e IV 

 

Nessa interação as aprendentes anunciam aquilo que ficou bastante evidente 

para a turma, que é o fato de aqueles aprendentes que apresentavam um domínio 

mais rudimentar da LA terem evoluído visivelmente durante o semestre. A 

percepção de suas evoluções fica mais evidente ao ouvirmos as gravações. A a-

prendente XV comete ainda alguns lapsos ao entrar em contradição como em: I was 

listening today the first and the last, so different and I didn´t think that I have impro-

ved, e, no entanto, no decorrer da interação podemos perceber que o que ela queria 

aqui registrar era: Now, I think that I have improved. A interação transcrita a seguir 

vai deixar mais claro o ponto que queremos aqui salientar: 

 

Stephanny: I think it was my best presentation. I don´t know what to say about it. 

Juliana Dantas: But why it was the best one? 

Stephanny: Because I think I was speaking more natural. 

Juliana Dantas: You were more secure? 



 

 

Stephanny: Yes! My confidence and I didn’t realize it. When I did the first presenta-

tion I was so nervous that I was always like “ahn”, “ahn” and stop every time. But the 

last one I did, I was listening today the first and the last, so different and I didn´t think 

that I have improved. Now, I think that I have improved. 

 

A passagem subsequente evidencia novamente que muitas vezes o 

conhecimento que se tem num nível mais intuitivo não se converte diretamente em 

uma fala adequada sintaticamente/semanticamente/fonologicamente. 

 

Stephanny: Pronunciation, yes. But I was listening and I see that I say things wrong 

when I am nervous but I know the right. 

 

4.3.4 Analise do anexo VI: Aprendentes VI e XI 

 

Nesse momento da interação os dois aprendentes afirmam ter notado uma 

evolução em suas apresentações. O aprendente menos proficiente (VI) utiliza um 

termo erroneamente e recebe um scaffolding da colega mais proficiente. 

 

Petrucio: I need to try. I need to study more, evaluate. It´s interesting because I think 

in my… if I have more “apresentation” in the future I am going to progress… 

Leane: To improve your English. 

Petrucio: To improve. 

 

Nesse momento da interação, a aprendente mais proficiente relata ter 

percebido uma mudança em sua performance oral, sendo agora capaz de “     v  ” 

sua fala. Percebe-se, assim, que ela consegue tratar a língua enquanto um objeto e 

essa mudança pode, muito provavelmente, levá-la a aperfeiçoar continuamente seu 

comando linguístico. 

 

Leane: Ok, let me see. I will answer this question. I think it´s really important, this 

kind of presentation, there were really important because I could see a difference 

from the first one to my third one. My third presentation I really paid attention before 

speaking but I mean, it was not something consciousness. I did this without paying 



 

 

attention that I was doing this. I think I, before I say something I, I like, I don´t know 

how to say this. I think that I say in a watchable way and then I say this. You know? 

 

Nessa passagem, há, novamente, o processo de scaffolding entre os 

aprendentes com a mais proficiência fornecendo apoio ao menos proficiente. Esse 

último tem uma produção oral bastante limitada e é bastante tímido, mas em suas 

próprias palavras ele passou a se sentir mais interessado. 

 

Petrucio: Teacher used a great method (…) (fala hesitante, não sabe se diz “method” 

ou methodology”) 

Leane: Methodology 

Petrucio: I think this because I see my evaluation, I see my “interesse”. 

Leane: Interest. 

Petrucio: Interest and studying and realized the great presentation to, to find a great 

type of presentation. For this. 

Leane: Uhum. 

Leane: And I think that is good when you notice that you are getting better. Right? 

When you realize that you are having an improvement on the, on English. Right? 

And, this, this thing that we had to study to do that, to present is important because… 

And what about your second presentation? You had to choose a sono and this. Do 

you think, do you notice any benefit? 

 

Nesse momento da interação, chama atenção o fato de também eles 

afirmarem a importância de um envolvimento com o tópico a ser trabalhado. Com o 

envolvimento, há a vontade em falar mais sobre o tópico e é justamente isso que se 

espera dos aprendentes: que busquem falar mais. 

 

Leane: Uh, I see. I think that it´s important when you have this freedom to choose a 

song or something that you really like because you get involved on this. I mean, it´s 

easier when you talk about something that you like because you can, actually, you 

can, you can talk more. I mean, and it´s difficult to evaluate yourself (som de voz 

humana ao fundo). 

 



 

 

Nessa passagem, temos acesso à opinião de uma das aprendentes mais 

fluentes da turma, revelando ter notado uma evolução na performance oral de seus 

colegas. 

 

Leane: I think that everybody improved on this not only you could notice this. Talking 

about you and talking about your, I think that you really, could get better.You did a 

great job in your last presentation. 

Petrucio: Thank you. 

 

O aprendente menos proficiente diz ter percebido uma evolução em suas 

apresentações e afirma que, ao compará-las, observa uma diminuição em seu 

nervosismo e uma melhora em seu controle na organização de ideias. 

 

Petrucio: We worked in this, we works in “apresentation” and I see the “evaluation”. I 

see my evaluation. In the second “apresentation”, I am not nervous, I´m concentrated 

and the “apresentation” number three I´m organized my idea, I´m organized the vide-

os to show, I organized the topics and I´m found, I´m found on evaluation in 

apresentation. 

 

Nesse trecho ele mostra ser capaz de perceber seus erros ao ouvir a si 

próprio. Evidencia-se, assim, a efetividade do trabalho com a própria fala para o 

desenvolvimento de competências da oralidade. Já a aprendente mais proficiente 

comenta ter notado vícios de linguagem. 

 

Leane: What about listening to you? Do you think that this? What do you think about? 

Petrucio: When I listened to my recording? 

Leane: It´s strange. 

Petrucio: It´s strange. You will see your wrongs. 

Leane: You really analyse yourself. You think: Oh, my God I talk like that. You say: 

How can I did this mistake?  

Petrucio: Or: Why I speak this?  

Leane: Yes!  Why the hell I said this, so stupid. I could realize from the first presenta-

tion when I listened to myself for the first time: I have to stop saying I don´t know. 

Always at the end of my sentence. I don’t know was my period. 



 

 

Petrucio: Yes? 

Leane: Yes. Always. 

Petrucio:  My is repeat the word. 

Leane: You repeat the words. 

Petrucio: Repeat the words, repeat the sentences . 

Leane: Aham. 

Petrucio: Stop when I think, again repeat. I repeat the, in many moments in my 

“apresentation”. 

 

Nessa parte, a aprendente (bastante fluente) aponta que mudou algo que a 

incomodava, no caso, o uso repetitivo de “I d  ’  k  w”. Isso reforça, mais uma vez 

a eficiência dos resultados do trabalho com o próprio discurso oral. 

 

Leane: In my last presentation, my last record, I was, yesterday I was listening to my 

last presentation and I didn´t say once I don´t know. Yes! 

Petrucio: Yes. 

Leane: I didn´t like this and I tried to keep this thing away from my speaking. 

 

No excerto acima, a aprendente, já professora de língua inglesa em cursos de 

idiomas, conta nunca ter ouvido a si própria. Além disso, ela compartilha que fará 

uso de metodologia para a sua auto-aprendizagem. 

 

Leane: I´ve never heard me talking in English before and I thought, I think that this 

was really good because you can really analyse as I told before, I could really ana-

lyse myself and I don´t believe that I, I will say this, but I really want to record myself 

over and over again because you can notice that you are getting better. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar essa pesquisa e convidar os aprendentes a serem avaliadores de 

seu próprio discurso com vistas a um aperfeiçoamento de competências da 

oralidade, havia um receio, pois a prática com o livro didático está fortemente 

enraizada no contexto acadêmico. Mesmo com a permissão da professora regente 



 

 

da disciplina (Kátia Modesto Valério) e com a adesão da turma após uma breve 

explanação daquilo seria feito no decorrer do semestre, o receio por parte do 

professor-pesquisador permaneceu.  

Utilizou-se de uma experiência pessoal que se mostrou profeitosa em termos 

de aperfeiçoamento da oralidade e havia a busca em averiguar se tal prática poderia 

ser replicada com aprendentes inseridos em um contexto bastante semelhante, que 

é a licenciatura em Letras Inglês. Optou-se, assim, por trabalhar com apresentações 

orais, transcrição, e sessão de discussão, além do trabalho com o livro didático.  

Hoje, com o distanciamento do tempo, percebo que as aulas com o material 

didático deveriam ter sido substituídas, para que assim houvesse mais tempo para o 

trabalho com as apresentações e posterior discussão. O uso do livro didático, no 

entanto, está tão enraizado no ensino de uma língua adicional, que se tem, muitas 

vezes, a percepção de se estar “      d ” o sistema se ele não é utilizado. Tem-se a 

impressão que ao segui-lo há a garantia, até certa medida, de que aquilo que está  

ali irá  fazer parte do conhecimento do aprendente.  

Esse contexto formal de ensino exige dos aprendentes grandes ganhos 

linguísticos em um curso espaço de tempo e uma das habilidades mais requisitadas 

para esses futuros professores é o domínio da língua inglesa, pois é esse domínio 

que os habilitará a atuarem em várias esferas que requeiram o uso da língua 

inglesa. Além disso, como profissionais da Letras eles precisarão demonstrar um 

uso mais aprofundado da língua adicional quando comparados a uma falante 

comum, já que a língua em si será seu instrumento de trabalho. Ou seja, ele 

precisará saber qual é seu domínio nessa língua para que saiba, enquanto 

profissional, se o uso que dela faz o habilita a se candidatar a certas posições 

profissionais. 

Ao iniciar o trabalho com as apresentações orais, solicitou-se que os 

aprendentes buscassem temas que os interessassem e que também pudessem ser 

interessantes a seus colegas. A riqueza de temas foi enorme e representavam 

várias áreas de interesse. Temas como Facebook, Costa Concordia, Deficit de 

Atenção, Skype, Rock & Roll são apenas alguns dos temas surgidos nas 

apresentações. Em muitos momentos, os aprendentes interferiam o colega que 

estava apresentando com perguntas genuínas, demonstrando, assim, que havia um 

real interesse no tópico da apresentação.  



 

 

Essa interação é bastante diferente daquela que normalmente ocorre numa 

aula padrão de língua adicional, porque muitas vezes as perguntas surgem apenas 

com o pretexto de praticar uma estrutura alvo. Não se pretende dizer com isso que 

não haja a necessidade do ensino e prática de estruturas, mas nesse contexto de 

ensino há que se buscar estercar o trabalho com a língua pelos motivos já 

apresentados. Mesmo com a possibilidade de acesso à língua inglesa em meios 

digitais, vive-se no Brasil, em especial esses aprendentes de uma área urbana 

brasileira, uma tendência ao monolínguismo. Além disso, as possibilidades de uma 

interação na língua adicional em que alguém venha a fazer uso dela para realizar 

uma pergunta com um real interesse pela resposta são mínimas para a grande 

maioria dos envolvidos nessa pesquisa durante o período em que essa pesquisa 

ocorreu. 

Ao trabalhar com a produção oral desses aprendentes supunha-se que fosse 

necessário comparar a produção desses com outros aprendentes que, de alguma 

forma, estivessem inseridos dentro de um grupo semelhante. Ou seja, aprendentes 

universitários em um curso que visa à formação de professores de língua. Tendo 

isso em mente, fez-se uso do Academic Formula List (2010) para saber quais seriam 

os pacotes lexicais esperados desses aprendentes.  

Submeteram-se, inicialmente, suas produções ao Wordsmith15 com o intuito 

de contabilizar as ocorrências de pacotes lexicais para diferentes funções 

(especificação de atributos Tangible framing atributes, identificação e foco,contraste 

e comparação, dèiticos e locativos, marcadores de imprecisão, hedges). Tal 

empreitada, no entanto, não surtiu o resultado esperado, pois, apesar da ocorrência 

de pacotes lexicais serem mais numerosas em falantes com maior domínio da língua 

inglesa, a ocorrência ainda era bastante limitada.  

Tal descoberta sugeriu que apesar do uso mais frequente de pacotes lexicais 

naqueles falantes que apresentam um maior domínio oral, os números não diziam 

muita coisa. Assim, decidiu-se olhar os dados “           ” para deles buscar 

extrair algum entendimento, considerando que se trabalhou aqui com o 

entendimento de que a aprendizagem de uma língua decorre do uso recorrente de 

itens. Essa análise manual mostrou que os aprendentes envolvidos nessa pesquisa 
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 programa destinado ao trabalho com dados capaz de contabilizar o ocorrências de pacotes 
lexicais. 



 

 

apresentam um uso da língua inglesa bastante distinto daquilo que a referida tabela 

internacional sugere.  

Das classes de pacotes lexicais propostos pela tabela, o único grupo que 

aparece de maneira mais evidente são os marcadores de imprecisão. Revela-se 

assim que o uso da língua inglesa por esses aprendentes difere enormemente 

daquilo descrito pela tabela internacional. Durante as apresentações, os pacotes 

lexicais sugeridos como necessários para a comunicação oral não pareciam fazer 

falta para a ampla compreensão daquilo que estava sendo dito.  

O fato de se compartilhar uma língua materna fez, muito provavelmente, que 

os olhares e os silêncios preenchessem o que não havia sido dito. Além disso, o 

trabalho com apresentações orais no decorrer do semestre trouxe um resultado 

diferente daquele que se esperava ao iniciar a pesquisa. Acreditava-se que os 

aprendentes com uma melhor performance oral seriam os maiores beneficiados, 

mas o resultado foi exatamente o oposto. Não foi observado uma evolução oral 

nesses aprendentes e, sim, naqueles que apresentavam um performance oral mais 

limitada. 

Outro objetivo dessa pesquisa era averiguar se a atividade de 

conscientização seria capaz de levar os aprendentes a perceber traços de sua 

oralidade e, ainda, se após perceber essas características ele seriam capazes de 

corrigi-las. Nem nas suposições mais otimistas imaginou-se que a totalidade dos 

aprendentes fosse capaz de perceber traços de sua oralidade que requerem maior 

atenção para um subsequente trabalho. Os envolvidos nessa pesquisa foram 

capazes de reconhecer a maioria dos desvios em sua oralidade, desvios esses que 

seriam notados por um professor atento. O ponto inusitado aqui é que o próprio 

indivíduo é capaz de olhar para língua enquanto um objeto e, com isso, buscar 

maneiras para moldá-la. Muitos desses aprendentes relatam não só que foram 

capazes de alterar pontos problemáticos em sua performance oral, mas que 

perceberam uma evolução na performance oral de seus colegas. 

Com os dados levantados nessa pesquisa, verificou-se que aprendentes 

inseridos nesse contexto apresentam ganhos linguísticos com o trabalho com a 

própria produção oral. Se o objetivo é levar os aprendentes a se desenvolverem 

oralmente, o trabalho com o insumo produzido por ele próprio pode ser fonte para 

um eficiente trabalho de aperfeiçoamento da oralidade. Além disso, essa pesquisa 

sugere que a seleção de temas selecionados pelos próprios aprendentes, assim 



 

 

como a análise da própria fala, podem atuar como um gatilho que os levem a ter um 

olhar mais cuidadoso ao próprio discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REFERÊNCIAS 

 



 

 

AIJMER, K. Themes and tails: the discourse function of dislocated elements. Nordic 
Journal of Linguistics. Cambridge University Press, Volume 12 / Issue 02 / De-
cember, p. 137-154, 1989. 
 
AIRASIAN, P.W. and Walsh, M.E. Constructivist cautions. Phi Delta Kappan Febru-
ary, 444-449, 1997. 
 
 
ANDREWS, S. The grammatical knowledge/awareness of native-speaker EFL 
teachers – what the trainers say. In M. Bygate, A. Tonkyn & E. Williams (eds.), 
Grammar and the language teacher. Hemel Hempstead: Prentice Hall, 69–89, 
1994. 
 
___________.  Metalinguistic awareness and teacher explanation. Language 
Awareness 6.2–3, 147– 161, 1997. 
 
___________. The language awareness of the L2 teacher: Its impact upon pedagog-
ical practice. Language Awareness 10.2–3, 75–90, 2001 
 
___________.Teacher language awareness and the professional knowledge base of 
the L2 teacher. Language Awareness 12.2, 81–95, 2003. 
 
___________. The evolution of teachers’ language awareness. Language Aware-
ness 15.1, 1–19, 2006. 
 
___________. Teacher language awareness. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. 
 
BARNES, D. From Communication to Curriculum. Harmondsworth: Penguin, 
1976. 
 
BAKTHIN, Mikhail; DUVAKIN, Viktor. Mikhail Bakhtin em diálogo - conversas de 
1973 com Viktor Duvakin. Sao Carlos e João, 2008. 
 
BORG, S. Language awareness as a methodology: Implications for teachers and 
teacher training. Language Awareness 3.2, 61–71, 1994. 
 
___________. Teacher cognition in grammar teaching: A literature review. Lan-
guage Awareness. 12.2, 96–108, 2003. 
 
___________. Teacher cognition and language education: Research and prac-
tice. London: Continuum, 2006. 
 
___________. Language and anxiety: An ethnographic study of international post-
graduate students. Evaluation & Research in Education. 21.2, 75–95, 2008. 

 
BRUNNER, J.S. Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity, 1996. 
COHEN, L; MANION, L; MORRISON, K. Research Methods in Education. 5th Edi-
tion. Routledger: Farmer, 2005. 



 

 

 
COUNCIL OF EUROPE. Common European Framework of Reference for Lan-
guages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 
2001. 
 
DAM, L. Learner Autonomy: From Theory to Classroom Practice. Dublin: Authentik, 
1995. 
 
___________. Why focus on learning rather than teaching? From theory to practice. 
In: LITTLE, D; DAM, L; TIMMER; J. (eds) Focus on Learning rather than Teach-
ing: Why and How? (pp. 38-55). Dublin: Trinity College, Centre for Language and 
Communication Studies, 2000. 
 
DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance 
of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340, 1989. 
 
DECI, E. L; FLASTE, R. Why we do what we do? Understanding self-motivation. 
New York: Pinguin, 1996. 
 
DORNYEI, Z. & E. Ushioda (eds.) Motivation, language identity and the L2 self. 
Bristol, 2009. 
 
DOUGHTY, C. and WILLIAMS, J. Focus on Form in Classroom Second Lan-
guage Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
 
DURKHEIM, E. Education and Sociology. Glen- coe: IL.: Free Press, 1956. 
 
ELLIS, N.C. Constructions, chunking and connectionism: The emergence of second 
language structure. In DOUGHTY, C.J; LONG, M.H. (eds) The Handbook of Se-
cond Language Acquisition. Oxford: Blackwell, 2003. 
 
____________. Second language acquisition. In G. TROUSDALE & T. HOFFMANN 
(Eds.). Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University 
Press, 2013. 
 
ELLIS, R. Teaching and Research: Options in Grammar Teaching. Philadelphia: 
Temple University, 2009. 
 
____________. The study of second language acquisition. Oxford: Falmer Press, 
1994. 
 
EISNER, E. The Art of Educational Evaluation. Lewes: Falmer, 1985. 
 
FERNÁNDEZ, A. O saber em jogo: a psicopedagogia propiciando autorias de 
pensamentos. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
 
FULLAN, M. Change Forces (second edition). London: Falmer, 1999. 
GARDNER, H. Multiple Intelligences: the Theory in Practice. New York: Basic 
Books, 1983. 
 



 

 

GASS, S.M. Input and interaction. In DOUGHTY, C.J; LONG, M.H. (eds) The Hand-
book of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell, 2003. 
 
GIMENEZ, T. Ensinar a aprender ou ensinar o que aprendeu? In: LIMA,D.C. (Org.) 
Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa: conversa com especialistas. São Pau-
lo: Parábola Editorial, 2009. 
 
GONZALEZ, D; ST. LOUIS, R. The use of Web 2.0 tools to promote learner au-
tonomy. Independence,v.28-32,2008. Disponivel em: 
http://www.learnerautonomy.org/gonzalezlouist.pdf > Acesso em    15/10/2016. 
 
HABERMAS, J. Communication and the Evo- lution of Society. London: 
Heinemann,1979. 
 
HOLEC, H. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon. First 
published 1979. Strasbourg: Council of Europe, 1981. 
 
HUGHES, J.A.  Sociological Analysis: Methods of Discovery. Sunbury-on-
Thames: Nelson & Sons, 1976. 
 
___________. Sociological Analysis: Methods of Discovery. Sunbury-on-Thames: 
Nelson & Sons, 1976. 
 
JACKENDOFF, Ray. Foundations of language. New York: Oxford University Press,  
2002. 
 
JANITZA,J. Trois conceptions de l´apprentissage. Le Français dans le Monde. Par-
is: Hachette Larousse, n0.23,p.38-45, 1990. 
 
KEMMER, Suzane (org.). Usage-based models of Language. Stanford: CSLI Publi-
cations, 200.p.1-65. 
 
KRAMSCH, C. & STEFFENSEN, S. V. Ecological perspectives on second language 
acquisition and socialization. Definitions: What is language ecology/ecolinguistics? In 
P. A. Duff & N. H. 2008.  
 
KUMARAVADIVELU, B.  TESOL methods: Changing tracks, challenging trends. 
TESOL Quarterly, 2006. 
 
LANTOLF, J. Intrapersonal communication and internalization in the second lan-
guage classroom. In A. Kozulin, V. Ageev,S.Miller,B. Grinds (Eds). Vygotsky´s edu-
cational theory in cultural contexts. Cambridge University Press, 2003. 
 
LANTOLF, J. e APPEL, G. (Eds.). Vygotskian approaches to second language 
research. Norwood, NJ: Ablex, 1994. 
 
LARSEN-FREEMAN, D. Chaos/complexity science and second language acquisition. 
Applied Linguistics 18.2, 141–162,1997. 
 

http://www.learnerautonomy.org/gonzalezlouist.pdf


 

 

LARSEN-FREEMAN, D. & CAMERON, L. Complex systems and applied linguis-
tics. Oxford: OxfordUniversity Press, 2008. 
 
LEE, S. Effects of textual enhancement and topic familiarity on Korean EFL students’ 
reading comprehension and learning of passive form. Language Learning. 57.1, 
87–118, 2007. 
 
LEE, S. & H. HUANG . Visual input enhancement and grammar learning. A meta-
analytic review. Studies in Second Language Acquisition 30, 307–331, 2008. 
 
LEOW, R. P. Attention, awareness, and foreign language behavior. Language 
Learning, 47, 467-505, 1997. 
 
___________. A study of the role of awareness in foreign language behavior: Aware 
versus unaware learners. Studies in Second Language Acquisition. 22, 557-584, 
2000. 
 
___________. Do learners notice enhanced forms while interacting with the L2? An 
online and offline study of the role of written input enhancement in L2 reading. His-
pania, 84, 496-509, 2001. 
 
LIGHTBOWN, P. M; SPADA, N. Focus-on-form and corrective feedback in communi-
cative language teaching: Effects on second language acquisition. Studies in 
SecondLanguage Acquisition. 12, 429-448, 1990. 
 
LITTLE, D.  Learning as dialogue: The dependence of learner autonomy on teacher 
autonomy. System 23 (2), 175-181, 1995. 
 
___________. Developing learner autonomy in the foreign language classroom: A 
social-interactive view of learning and three fundamental pedagogical principles. 
Revista Canaria de Estudios Ingleses. 38, 77-88, 1999. 
 
LONG, M. H. The role of the linguistic environment in second language acquisition. In 
RITCHIE, W.C; BHATIA, T. K. (Eds.). Handbook of Second Language Acquisition 
(pp. 413-468), 1996. 
 
MAXWELL, J. A. Understanding and validity in qualitative research. Harvard Ed-
ucational Review, 62 (3),1992. 
 
Mc CARTHY, S. J; Mc MAHON, S. From convention to invention: Three approaches 
to peer interaction during writing. In  HERTZ-LAZAROWITZ, R and MILLER,M (eds). 
Interaction in Cooperative Groups: The Theoretical  Anatomy of Group Learning. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
 
Mc CARTHY, M e CARTER, R.). Spoken grammar:  what is it and how can we teach 
it? ELT Journal. Oxford, Oxford University Press, Volume 49/3,1995. 
 
NISBET, J. and WATT, J. Case study. In BELL, J; BUSH, T; FOX, A; GOODEY, J; 
GOULDING, S. (eds) Con- ducting Small-scale Investigations in Educational 
Management. London: Harper &. Row, 79–92, 1984. 



 

 

O´CONNELL, D. C. Critical Essays on Language and Psychology analysis. New 
York: Springer-Verlag, 1988.  
 
O´ KEEFFE, A.; MCCARTHY, M.; CARTER, R. From Corpus to Classroom. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
 
RAJACOPALAN, K. O ensino de língua estrangeiras como uma questão política. In 
MOTA, K; SCHEYERL, D. (Orgs). Espaços linguísticos: resistências e 
expansões. Salvador: Edufba, 2006. 
 
____________. Por uma lingüística crítica: linguagem, identidade e questão ética. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
 
RINGS, L. Authentic spoken texts as examples of language variation: grammatical, 
situation and cultural teaching models. International Review of Applied Linguis-
tics. 30/1, 1992. 
 
SALMON, P. Psychology for Teachers: An Alternative Approach. London: 
Hutchinson, 1988. 
 
______. Life at School: Education and Psychology. London: Constable, 1998. 
 
SAVILLE-TROIKE, M. Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. 
 
SCHMIDT, R. W. (1990). The role of consciousness in second language learning. 
Applied Linguistics. 11.2, 129–158, 1990. 
 
SCHMIDT, R. W. & S. N. Frota . Developing basic conversational ability in a second 
language: A case study of an adult learner of Portuguese. In R. Day (ed.) Talking to 
learn: Conversation in second language acquisition. Rowley, MA: Newbury 
House, 237–326, 1986. 
 
SCHULTZ, R. A. Cultural differences in student and teacher perceptions concerning 
the role of grammar teaching and corrective feedback: USA-Colombia. The Modern 
Language Journal. 85, 244–258, 2001. 
 
SEIDLHOFER, B. Pedagogy and local learner corpora: Working with Learning driven 
data. In: GRANGER, S; HUNG, J; PETCH-TYSON, S. (Ed.). Computer learner cor-
pora, second language acquisition and foreign language teaching. Amsterdam: 
Benjamins, 2002. 
 
SHARWOOD-SMITH, M. Consciousness-raising and the second language learner. 
Applied Linguistics 17, 38–62, 1981. 
 
SIMPSON-VLACH, R and NICK C. ELLIS, N.An Academic Formulas List: New 
Methods in Phraseology Research. Applied Linguistics Advance Access Oxford, 
Oxford University Press, January, 12, 2010. 
 



 

 

SMAGORINSKY, P. Thinking and Speech and protocol analysis: Mind, Culture, 
and Activity. New York, Cambridge University Press, 1985. 
 
SUSCEN, M. G; CANDYN, G. M. Input in Second Language Acquisition. New 
York, Newbury House, 1985. 
 
SVALBERG, A. M. L. Consciousness raising activities in some Lebanese English 
language classrooms: Teacher perceptions and learner engagement. Language 
Awareness, CELTEAL-School of Education, University of Leicester,   14.2–3, 2005. 
 
________. Language awareness and language learning. Language Teaching, 
CELTEAL-School of Education, University of Leicester, 40.4, 2007. 
 
________. Engagement with language: Developing a construct. Language Aware-
ness, CELTEAL-School of Education, University of Leicester, 18.3–4. 2009. 
 
SVALBERG, A. M.-L. Consciousness raising activities in some Lebanese English 
language classrooms: Teacher perceptions and learner engagement. Language 
Awareness. 14.2–3, 170–190, 2005.  
 
SWAIN, M. Three functions of output in second language learning. In COOK, G & B. 
SEIDLHOFER, B (eds.). Principle and practice in applied linguistics. Oxford: Ox-
ford University Press, 1995. 
 
________. Languaging, agency and collaboration in advanced language proficiency. 
In H. Byrnes (ed.), Advanced language learning: The contribution of Halliday 
and Vygotsky. London: Continuum, 95–108, 2006. 
 
SWAIN, M; LAPKIN, S. Working Collaboratively or Individually on a Task: From 
Production to Comprehension. OISE/UT, 2002. 
 
SWAIN, M; LAPKIN, S; KNOUZI. I; SUZUKI ; W; BROOKS, L. Languaging: Universi-
ty students learn the grammatical concepts. In: French. The Modern Language 
Journal. 93, 5–29, 2009. 
 
THOMSEN, H. Scaffolding target language use. In Little, Ridley and Ushioda 
(eds), 2003,29–46. 
 
THORNBURYT, S. Beyond the Sentence: Introducing Discourse Analysis. Oxford: 
Macmillan Publishers, 2005. 
 
TOMASELLO, Michael. Conscruting a Language: a usage-based theory of lan-
guage acquisition. Cambridge, Mass. and London, UK: Harvard University Press, 
2003. 
 
TOMLIN, R. S., & VILLA, V.  Attention in cognitive science and second language ac-
quisition. Studies in Second Language Acquisition. 16, 183-203, 1994 
 
VAN LIER, L. The ecology and semiotics of language learning: A sociocultural 
perspective. Amsterdam: Kluwer Academic, 2004. 



 

 

VAN  IER‚ L. The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultur-
al Perspective Monterey Institute of International Studies. New York, Boston, 
Dordrecht, London, Moscow: U.S.A. Kluwer Academic Publishers, 2004.  
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
_________. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
WEISS, C. Using social research in public policy making. Lexington: DC Health, 
1977. 
 
WRAY, D.  Student-teachers’ knowledge and beliefs about language. In BENNET, N; 
CARRE , C. (eds.). Learning to teach. London: Routledge, 51–72, 1993. 
 
WRIGHT, T.  Investigating English. London: Arnold, 1994. 
 
_________. Doing language awareness: Issues for language study in language 
teacher education. London: Arnold, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

Questionários 



 

 

 
Aprendente I 
 

1. Nome: Maria Olivia Gonzalez da Cunha. 

2. Idade: 19 

3. Tempo de estudo da língua alvo: 6 anos 

4. Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) 

língua(s)?: Não falo outras línguas 

5. Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência?: Não 

6. Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?: Sim. Em sala de 

aula. 

7. Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, 

livros,internet (chat,blogs,leitura de artigos,compras): Principalmente com 

filmes, seriados e música. De vez em quando faço leituras de livros e revistas 

em inglês. 

8. Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na 

língua alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade?: Sim, 3 anos. 

Durante algumas aulas de inglês (cursinho). 

9. Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc?: Sim. 

10.  Caso tenha respondido afirmativamente à questão acima, reflita um pouco 

mais e especifique essas estratégias): Para incorporar novas palavras e 

expressões, costumo ouvir músicas e aprender palavras que não conheço. 

11.  Que estratégias se utiliza para reter (vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala?: Repetição. 

12.  Quantas horas você passa na internet por semana? 21 h aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 
Aprendente II 
 

1. Nome: Anna Carolina Muniz 

2. Idade: 19 anos 



 

 

3. Tempo de estudo da língua alvo: 8 anos 

4. Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) 

língua(s)?: Não 

5. Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência?: Não 

6. Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?: Sim, troca de 

conhecimento em sites (um nativo me tira dúvidas em inglês, e eu tiro dúvida 

de português. 

7. Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, 

livros,internet (chat,blogs,leitura de artigos,compras): Mantenho contato com 

o meu trabalho (sou instrutora de língua inglesa), livros, séries/filmes, sites 

variados (de notícias à específicos no ensino de língua estrangeira) 

8.  Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na 

língua alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade?: Não 

9. Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc?: Não 

10. Caso tenha respondido afirmativamente à questão acima, reflita um pouco 

mais e especifique essas estratégia: 

11. Que estratégias se utiliza para reter (vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

12. Quantas horas você passa na internet por semana?: Aproximadamente 24 

horas semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendente III 

 

1-Nome:  Luiz Felipe M. Ferreira 

2-Idade: 20 anos 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  

9 anos  

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não.  

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

2 vezes. Uma vez  na rua com um indiano e outra vez na casa de uma namorada 

que conhecia um americano. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, Gladiador, O código da Vinci, Batman, Matrix, O poderoso chefão, etc. 
Seriados: The walking Dead, Californication. 
Internet: Facebook e cel 
lular configurado em inglês. 
 
8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Estudo, filmes e músicas. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Pesquisa, self-studying 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Selfu studying 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

20 horas por semana. 

 

 

Aprendente IV 

 

1-Nome:Juliana Dias Dantas 

2-Idade: 20 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo: 2 anos. 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Mantenho contato com filmes, seriados, internet. 
 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Ouço ou leio a palavra ou expressão, repetindo várias vezes e fazendo a associação 

com o sentido do português. E também anoto o significado da palavra em português. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Sempre verifico as anotações de vocabulário, estruturas gramaticais e provérbios. 

Sempre consulto dicionários. Praticar o listening também ajuda a reter esses itens 

na fala e na memória, 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

10 horas aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
Aprendente V 
 
 
1-Nome:  Priscilla Holz Pacheco 

2-Idade: 22 anos 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  

   7 anos ( mais ou menos) 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Sim, Espanhol. Estudei por 2 anos. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, seriados, músicas, leitura de artigos na internet. 
 
8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Não, apenas lendo. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Utilizando escuta e repetição. 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

Provavelmente, umas 20h por semana. 

 

 

 

 

 

 

Aprendente VI 

 

1-Nome:  Petrucio Eustaquio Clemente Ferreira 

2-Idade: 27 anos 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  

6 anos, quando era criança, dos 9 anos aos 14 anos, no CCAA, porém não gostava. 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não.  

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Não. 
 
8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Não. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Assisto à filmes com e sem legendas, os mesmos, tentando me ater a palavras e 

suas sonoridades. 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Traduzindo as palavras novas, e construindo novas frases, essa foi a estratégia que 

encontrei para memorizar. 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

 

 

 

 

Aprendente VII 

 

1-Nome:  Mariane Cunha de Oliveira 

2-Idade: 20 anos 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  

7 anos  

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não.  

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Procuro ver filmes e seriados, além de ler livros e acessar blogs em inglês. 
 
8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Eu falo sozinha, criando diálogos em diferentes situações. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendente VIII 

 
 
1-Nome:  Jéssica Carla Carvalho David 

2-Idade: 23 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  

5 anos  

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não.  

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Sim, converso pela internet com amigos que moram nos EUA 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Seriados e filmes 

 Friends 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

5 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendente IX 
 
 
1-Nome:Valdomiro Elias de Souza Junior 

2-Idade: 38 anos 

3-Tempo de estudo da língua alvo: Entre os 15 e 17 anos, retornei em 2011/2012. 



 

 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)? Pouco 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, livros, seriados, internet. 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Na leitura de livros marco algumas palavras e expressões que se repetem e tento 

fixa-las através dos sinônimos. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Assisto à filmes com e sem legendas, os mesmos, tentando me ater a palavras e 

suas sonoridades. 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

Todos os dias de acesso o meu e-mail, facebook, pesquiso sobre temas que esteja 

escrevendo; assisto vídeos no youtube, filmes... umas três ou quatro horas por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendente X 

 

1-Nome:  Matheus de Magalhães e Silva 

2-Idade: 21 anos 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  



 

 

   4 anos e meio 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Turismo, 15 a 20 dias. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Com canadenses em aulas de conversação do curso de inglês; com alunos 

estrangeiros de uma amiga 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Através de filmes, músicas e um pouco de leitura 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Leitura de letras de música (após tentar entende-las escutando a música sem ajuda 

da letra) 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Assisto à filmes com e sem legendas, os mesmos, tentando me ater a palavras e 

suas sonoridades. 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Leitura 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

Aproximadamente 15 horas 

 

 

 

 

Aprendente XI 

 

1-Nome:  Leane Marques Verli 

2-Idade: 20 anos 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  



 

 

   9 anos 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Sim. No meu trabalho (trabalho em curso de inglês) e na faculdade. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Mantenho contato com a língua assistindo filmes, ouvindo músicas e em leituras. 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Na verdade eu sinto falta de acrescentar novas coisas em meu inglês. Desde que 

terminei o curso (2009), confesso que não sinto ter evoluído. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Tento sempre pensar em inglês no dia-a-dia. 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

Não sei ao certo, mas acredito que passo 18 horas por semana. 

 

 

 

 

 

 

Aprendente XII 

 

1-Nome:  Isabela Duarte Britto Lopes 

2-Idade: 18 anos 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  



 

 

   8 anos 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Turismo, 15 a 20 dias. 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Não 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, seriados, livros, internet, música. 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Sim. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Ver filme com legenda em inglês, prestar mais atenção nas letras das músicas. 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Tento falar no dia-a-dia. 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

De 3 a 4 horas 

 

 

 

 

 

 

Aprendente XIII 

 

1-Nome:  Renan 

2-Idade: 23 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  



 

 

De 04 a 06 horas por semana. Estudo desde os 09 anos de idade. 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Estudo espanhol esporadicamente devido ao fato de já ter estudado no ensino 

médio e de ter alguns amigos latino hispano falantes. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

0 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Algumas pessoas que conheci no Brasil e voltaram aos seus países, mas 

mantivemos contato via internet. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, seriados e internet; livros didáticos e, algumas vezes, jornais online, 

Também escuto canções e assisto vídeos online (clips e algumas reportagens). 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Não. Essa foi a primeira vez. 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Ouço a canções e busco pesquisar o que me soa diferente. 

Leio textos em voz alta (principalmente no wikipedia) para me atentar à leitura e 

também ao que me soar estranho ou diferente. 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Tentar utilizá-los em seus devidos contextos, buscando, buscando esses contextos. 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

 

 

 

Aprendente XIV 

 

1-Nome:  Karoline dos Santos Silva 

2-Idade: 20 anos 

3-Tempo de estudo da língua alvo:  



 

 

8 anos aproximadamente 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Sim, Francês. 9 meses. 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? 

Não. Apenas passei duas semanas em Miami 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)?  

Sim, Amigos no exterior. 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras):  

Filmes, seriados, chats, leitura de artigos. 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? 

Nunca 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? 

Fazendo exercícios de “    of E     h” 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

Assisto à filmes com e sem legendas, os mesmos, tentando me ater a palavras e 

suas sonoridades. 

11- Que estratégias se utiliza para reter ( vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

Conforme o uso contínuo e recorrência de certa palavra eu memorizo e tento 

substituir esta palavra. Se for estrutura, eu memorizo para a forma escrita. 

 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 

 

 

 

 

Aprendente XV 

 
1-Nome: Sthefany de Sá Teixeira 

 2-Idade: 18 anos  

3-Tempo de estudo da língua alvo: Sete anos  



 

 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

Não  

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? Não 

 6-Cont 

ato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)? Sim, com os filhos 

americanos da minha vizinha. 7- Como mantém contato com a língua alvo? 

Filmes,seriados, revistas, livros,internet (chat,blogs,leitura de artigos,compras): 

Filmes, seriados, músicas e conversas com pessoas de outros países através da 

internet.  

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? Não.  

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? Não.  

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda:  

11- Que estratégias se utiliza para reter (vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? Ouvir músicas e ver seriados e conversar com outros 

falantes da língua.  

12- Quantas horas você passa na internet por semana? De três a cinco horas por 

dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendente XVI 

 

1-Nome: Valdomiro Elias de Souza Junior 

2-Idade: 38 



 

 

3-Tempo de estudo da língua alvo: 3 anos 

4-Falante de outras línguas? Quais? Qual o tempo de estudo nessa(s) língua(s)? 

não 

5-Vivência em país da língua alvo? Qual o tempo de permanência? nao 

6-Contato com falantes da língua alvo? Qual (is) contexto(s)? sim, praia, festas 

7- Como mantém contato com a língua alvo? Filmes,seriados, revistas, livros,internet 

(chat,blogs,leitura de artigos,compras): filmes, livros, internet 

8- Já realizou alguma atividade na qual tivesse que ouvir a sua própria voz na língua 

alvo? Há quanto tempo? Em que tipo de atividade? sim, na universidade, há dois 

anos com o mesmo autor da pesquisa 

9- Utiliza-se de alguma estratégia para incorporar novas palavras, estruturas 

gramaticais, expressões idiomáticas, provérbios, etc? tento memorizar criando 

alguma relação afetiva com a nova palavra, incorporando-a a uma imagem, ou 

situação 

10- Caso tenha respondido a questão acima, reflita um pouco mais e responda: 

trago a palavra pro meu cotidiano, aproximando-a o quanto possível da minha 

realidade, ou do contrário, criando situações que a façam fazer sentido para mim, 

brinco de faz de conta 

11- Que estratégias se utiliza para reter (vocabulário, estruturas gramaticais, 

provérbios, etc) em sua fala? 

12- Quantas horas você passa na internet por semana? 20h +ou - 

13- Ao realizar atividades na internet, alguma (s)  atividade (s) envolve(m) 

entretenimento e estudo concomitantemente? sim, geralmente tento associar as 

duas coisas, isso me ajuda a desenvolver algum sentido para o que estou 

aprendendo 

 

 

 

 

 
 
 
 
ANEXO II 
 
Aprendente I: Maria Olivia 



 

 

 
Hi, my name is Maria Olivia and I’  going to present “Wh   is Face   k?”  

I think you all know but I brought some extra informations just to you know  

So, Facebook (.) Facebook was founded in 2004 (.) Yes, 2004 by Marck Zuckerberg 

and some friends from his college. He studied, at the time, in Harvard University and  

there was a Brazilian guy included, his name was Eduardo Saverin and first the 

name  was TheFacebook not Facebook and had the purpose - it was just for stu-

dents of Harvard, it was something like you know this “h   or    ” just to (..) = you 

create a profile and then you choose the girls or guys who are hot and there not, it 

was just for that at the beginning. But at the first day it took such a large proportion 

that at the first day there was, I think, two thousand access you know. 

(..) And then in 2006 anyone over 13 years old could have a profile on Facebook with 

a – just – you have to – you only have to had a valid email account you know (.) And 

then, nowadays, I think in 2012 Facebook – Sorry, I forgot to tell they changed the  

name to just Facebook, they cut The Facebook, now is just Facebook and then I 

think in 2012 there was one billion users worldwide. 

 

(.) In order to have a profile on Facebook you have to register first and then you cre-

ate your personal profile where you can add users as others friends, exchange mes-

sages, post photos, share contents, anything you want or anything you like you can 

post on and join communities too. Now I'm going – This was the profile of 

TheFacebook in 2004 when they release and now in 2013. I ’  a big change. This is 

– I’m going to explain something on, some details on Facebook, I think you all know 

   … Here we have these three icons, the little world is when you receive (.) a mes-

sage or an event people are inviting you. This little box, I think   ’  a box I d  ’  know 

is when you received a message that only you can see. This little is public, everyone 

can see and this one is when you have an invitation of friendship. 

This page is of a public person (.) so if you have profile account you can like and (.) 

that … k  if you want to join   … And this is a – not a public person the difference – 

ok,  h  ’  it. Here you can put information, where you live where were you born, 

where do you study, post photos and that.  

Th  ’  just some curiosity, I’  going to – I have to read because I d  ’  remember all 

of it. Facebook is an online social networking service, whose name stems from the 



 

 

colloquial name for the book given to study at the start of the year academy. I ’  

something like a year book but they receive at the beginning of the course just know 

the other students/know each other. In 2012 Facebook has over one billion active 

users, of which 8.7% were fake. According to a research (a magazine that I d  ’  

know) there are  7.5 million children under 13 and 5 million under 10, that’  violating 

the     ’ terms of service because   ’  only above 13, they    ’  make an account. 

And in 2012 Facebook along with the mobile operator TIM Brazil launched the ser-

vice of free access you all have in your mobile. The Brazilian population on the inter-

net in 2010 jumped from 33.3 million in 2009 to 40 million in 2010. Brazil is the 8th 

country with the largest number of users in the internet in the world.  

(..) This is just some statistics, now we have 1 billion users worldwide, each people 

has an average of 135 people (ok, you can read).(..) I d  ’  think is too much, we use 

more than that. And  h  ’  the country they – the people more use Facebook, Brazil 

is one of them. Ah I think in 2010 the Orkut was the biggest social network here in 

Brazil and in 2010 the Facebook pass the Orkut, everyone has more account on Fa-

cebook than the Orkut. 

(..) Th  ’  just a (…) And, can I show a video? I ’  less than 2 minutes. Is just for you 

– in case you want to know more or learn more about Facebook, there was in 2010 a 

movie (xxx) yes, is The Social Network, the name,   ’  about the Facebook, the crea-

tion of the Facebook and I’  going to show.  

So, to finish I – I ’  just a research (xxx) Facebook is now the biggest social network 

at the moment, more than YouTube, even Google. According to a research more 

people visited Facebook than Google. 

 

 

 

 

 

Aprendente II: Ana Carolina 

 



 

 

A:(...)Than the others presentations, so my name is Anna, and I'm going to talk about 

Twitter/ Is something that I really like, I'm addicted to this. ((laugh)) is kind -// 

Marcelo Tas. do you know Marcelo Tas and he did a research to explain what is 

Twitter about "er"... Some users of Twitter, they respond, they answered (...)//  

we confess to the... like father (...)// 

(...) this person, they can, these people, they can use it, maybe she is using. 

acessing Twitter in her work, in her job/ 

Twitter is a courtyard asylum, asylum// 

B:Asylum// 

A: (...) and it's really true. If we don't have anything to say it's what happens, no one 

cares about you, but everyone likes it because you have to be "hmmm"... completely, 

full in only a hundred and forty characters// 

(...) There's a lot of people there, people that say something :to.. to you, and people 

who don't say anything, who don't say anything that.. I don't know.. that really worths 

listen to, you know? And I guess I didn't do this.. I didn't do this metaphor, it was 

someone that I don't know// 

So here, it was like the draw of... the.. the father of Twitter, I guess it was on 2000 

and Twitter only was in the Internet on 2006, and it was like this. Nowadays we have 

like this. we are like - Twitter got a million of access before Oprah signs in it and it 

was awesome, because the creator of Twitter, he said that... this site was almost like 

this. It was a million of users by 2006.. from 2000 to 2006. When Oprah signed in 

Twitter it was like two minutes to have a million of people// 

 

Analyses 

 

Teacher, I'm really frustrated and disappointed with my speech. I don't think I'm a 

"Miss know it all", but it was awful. Plenty of fool mistakes, and the "Oprah part" was 

the worse and didn't make sense at all!  

When I was talking about the church, I wish I could have said asylum right and have 

remembered priest instead of father, and before this awkward sin, I've said "a re-

search" it's wrong, we do some research!  

I confused the dates, if Twitter wasn't avaible in 2000, how it could have a million of 

users from 2000 to 2006? Shame on me. And I'm not considering all of the "mmmm", 

"er", "ahhhn"... 



 

 

I'm devastated and really embarrassed, but now I know where I must improve! Thank 

you for this activity's opportunity. 

 

Aprendente III: Luiz Felipe 

 
Rangel: Go ahead. 
 
Luiz: Good evening guys/ So/ ahhh/ (.) Today I’  going to present something about 
the 90’  rock ‘  roll// 
 
A: Uhh. 
 
Luiz: Ok/ So/ ahhh/ this (xxx) I like rock ‘  roll (people speaking) and the movement 

rock ‘  roll started at the end of the 50’ / with/ ahhh / Elvis Presley / and others sings/ 

ahhh/ I d  ’  remember the name right now but/ Elvis Presley was (..) as you know/ 

the king of rock ‘  roll/ but the genre/ the genre was not as we know(.) nowa-

days//Ahh/ but in the 60’ / with Jimi Hendrix/ (…) with Jimi Hendrix and Aerosmith 

(xxx) of rock ‘  roll//They really/ - I d  ’  know how to say//They really started to do/ 

to make rock ‘  roll what is rock  ’ roll//So (..)/ ahhh/ (..) check here/ (...)/ oh yeah/ so 

the history of rock ‘  roll began/ li-like I said/ begins/ in the 50’  and had some influ-

ences on blues and jazz//Jazz is a great music style that was born in the (..) 50’ / no/ 

50’  (..) 20’ / in New Orleans/ United States//And Blues/ I d  ’  know remember ex-

actly where it was born/ but (.) maybe started on the 40’ //A d/ ahh/ one of the/ ahhh/ 

main chrac - main features on blues is the (..) guitars solos (..)/ and the jazz/ is the 

(..) the swing/ you know/ (xxx) the drums/ so/ kinda mix that - one thing in other/ and 

they/ and then/ rock ‘  roll was born//So/ ahhh (..) I talked about Jimi Hendrix//Ok/ 

but/ I think the 60’  is not/ ahh/ how can I say/ is not the principal - the main factor of 

the rock ‘  roll is not what like I (xxx) saying “ hhh/ the 60’  was the climax/ no//Then 

comes the 70’ //Th  70’ / (xxx) as you know/ was (..) one of biggest decades of all 

the times/ we had some great artists like Bee Gees//Michael Jackson was finally a 

great suc-success/ but rock ‘  roll was not a-as we know right now//Rock ‘  roll was 

just another (xxx) music style/ ok/ ahh we have guitar solos/ (xxx)great bands like ac-

dc/ you know/ was not ahhh the great rock ’  roll//Ahh/ (..) I think/ in my opinion that 

the genre had everything to be out and be more than just another music style but 

maybe with the pop phenomenon/ that - maybe it d d ’  have the (xxx) atten-

tion//Then we have to the 80’ / ok/ 80’  we have – ahh -  the Nintendo (..) ahh/ we 



 

 

have – ahh-  the album thriller that is the most (xxx) the most (.) sold (.) album in the 

wo-world with more than 5-50-50 million do-albums sold/ and rock ‘  roll started to be 

more-more accessful to the people/ there was more hard rock/ heavy metal/ we have 

great bands like guns ‘  roses/ axl rose/ scorpions/ iron maiden/ that was finally the 

heavy metal (..) and the some styles like hard rock – hard rock – hard rock and heavy 

metal was finally – ahhh-  consolidated as rock styles/ but still a mix of pop and 

blues/ was not the pure rock ‘  roll//And then we got to the 90’ //Th  90’ / in my opin-

ion/ was the climax of rock ‘  roll ‘      we have heavy guitars/ we have heavy 

drums/ political lyrics/ we have - in vocals/ axl rose was so awesome in the beginning 

of the decade/ and ahh/ the mix still exists/ but now the rock is so much different than 

the other styles//Other styles//In the 90’   - In the 90’  we d  ’  see ahh/ how can I 

say/ ahh (3)  similaritys/ simila- is that right? I d  ’ … 

Rangel: Similarities? 
 
Luiz: Similarities/ thank you//In some styles//The pop is so different/ the rap is so dif-

ferent//Everything is different//We have a mix/ but we recognize no this is rock ‘  roll/ 

this is not POP/ this is not blues/ this is rock ‘  roll//And in the 90’ / another rock 

styles had appeared like grunge – (2) some bands form grunges: nirvana/ everybody 

knows (xxx) nirvana/ kurt cobain/ ahh - pearl jam(..)/ ok/ these two bands are from 

Seattle and the US//We have punk/ like sex pistols (.) and british rock (.) with oasis.. 

 
B: Yeah. 
Luiz: ahh I d  ’  like but (    h )…(xxx) 
 
B: I respect that. 
 
Luiz: I just like wonderwall just that//And here we have ahhh-  (.) my favorite/ the nu-

metal/ nu-nu-nu metal started on the – at the end of the 90’s (.) with bands like korn/ 

slipknot and my favorite/ linkin park//But ahhh- the-this all mix of styles they started 

with nirvana/ pearl jam/ rage against the machine/ that was forbidden to be – to be 

shown to everyone in the US because of the political lyrics/ lots of bad words/ lots 

lots of//Ahhh-  And they created a new different chapter of rock history telling us how 

rock must be and be list-listened//(..) the great start as I told you was the    v   ’  

album/ nevermind/ with the hit smells like teen spirit//(..) And the Pearl Jam released 

ten/ the first album with hits like black/ Jeremy and even flow//Others like Oasis and 

R.E.M proved that rock is not just strong lyrics but mix-mix classic and new stuff//(.) 



 

 

In my opinion/ unfortunally/ this era has ended in the 2000’  decade was not so good 

for rock ‘  roll//The nu-metal was ohh – I d  ’  know what happened to nu metal/ I 

really d  ’  know//Ahh – and ahhh – Heavy metal was (.) lost/ you know/ we d  ’  

have great bands with heavy metal/ just Iron Maiden and metallica/  h  ’  not heavy 

metal/ but   ’  heavy (laughs) for me   ’  heavy//And – but ahh- but have – it has some 

bands that I like like linkin park/ limp bizkit/ I d  ’  know/ (..) slipknot and stone sour. 

 

C: Very cool. 
 
D: yeah. 
 
Luiz: Th  ’  ahh – the other band of 
 
C: Corey Taylor. 
 
Luiz: Corey Taylor//They try to bring these felings back and wh  ’  rock about// 
Feelings//So/ I brought a v d  .I ’  two minutes and a h  f… 
 
Rangel: Go ahead. 
 
Luiz: Ahh/ There are some parts I think/ I think (xxx) ahhh – this video we have seven 
or eight musics/ eight songs/  h  ’  just twenty seconds of which one//And I would 
like to show that and while   ’  passing/ I’  going to make some comments. 
 
Rangel:  (coughs) Can you turn the volume down (laughs) just a little? 
 
Luiz: (xxx) (video is passing) This is A-alice in chais/ with the hit man in the box//They 
started on the-at the beginning//93-94//(xxx)//Nirvana/ not so good the video//(xxx) 
just the sound. 
 
Rangel: Happens. 

Luiz: Happens// I did it so fast//(xxx) This is Pearl Jam/ even flow//One of biggest the 

hits//It was released in-in 1992/ no/ 1991//(5) In the beginning/ ahh- kurt cobain d d ’  

like pearl j  //(…) This is stone temple pilots/ with the hit plush//(..) ahhh- recently/ 

Chester bennington from linkin park started to be a singer/ and now h ’  the singer 

from stone temple pilots//(3) This is rage against the machine/ with bulls on pa-

rade//(10)//This is R.E.M./ losing my religion//(10)//This is korn/ nu –metal//(11)//Ahh-

freak on a leash//So guys/ this is it. 

 
“A        ” 
 
Rangel: Can I ask you something? 
 



 

 

Luiz: yes//(computer sound) 
 
Rangel: Why are we in this pop generation without any rock in your opinion?  
 
Luiz: I d  ’ … 
 
Rangel: Why are we- why are we in pop generation/ pop songs/ why are we not in 
rock anymore/  h   ’  any space for rock in my opinion. 
 
Luiz: ahh no/ I think/ ahh in our generation we d  ’  have time to listen to music//We 

have-d  ’  have time to anything//We just have to work/ and study/and music is- is 

just ahh – like the air: is there/ you feel it/ but you d  ’  pay attention to that//So/ mu-

sic is just about to make part of your mi-your- rou-routine//And ahh – you d  ’  pay 

attention to that//So –ahh - For me/ por-for example//I la- I’  always wa – when I’  

walking/ when I’  working/ if I can/ I’  always listen to music//This kinds of make me 

() think about all my work/ my study- when I’  studying I generally us- listen to clas-

sic - classic music and when I’  wanna I d  ’ - feel something I wanna write some-

thing I listen to rock/ ‘      rock is (.) poetry/ rock you know is political lyrics//Legiao 

Urbana ahh- they were the climax of the 80’  and they helped us to see how – how – 

how bad was our (…) our co-country//Que país é esse showed us// 

 
Rangel: uh-huh 
 
This one//But (xxx) we have time to listen to music//We are used to listen  music in 

the radio//We d  ’  listen to radio anymore//So I think we are in the pop generation 

‘      that//We d  ’  have time to listen to anything//We go to night clubs/ to dance/ 

to drink/ but not to pay attention to music. 

 
Rangel: Do you agree? 
 
E: No. 
 
Rangel: No?  
 
E: …. 
Comments:  

 

I noticed that my English is not that much as I thought. I made a lot a mistakes like 

prepositions: 



 

 

Listen / music (listen to music). I speak in a good frequency, but when I’  not sure if 

I’  speaking in the right way, I turn my voice down, and I hope that  v  y   ’  get-

ting what I’  saying. I also noticed that I repeat a lot of times the discourse markers 

(you know, well, I think), and coordinating (and), expressions that show that I’  think-

ing in what to say (ahhh), expressions that show responses (ok), continuation of an 

topic (so) and at the beginning of my discourse until the end, I repeated several times 

the expression rock ‘  roll. Maybe because I was nervous, or maybe because I 

w   ’  finding any word to represent what I was thinking at that moment. I want to 

study more about discourse and how to express myself better. It was really strange 

hearing myself and see my own mistakes and it was not hard to see. From now on, 

I’  going to pay more attention to what I’  saying and thinking. 

 

Aprendente IV: Juliana Dantas 
 
I’d like to say that I’  very nervous (.) and I have  =  a lot of difficult to speak in pub-

lic. Oh my God  v  y  dy’  looking at me// 

 

Anyway I I will try to: (.) explain? = what I’  gonna show you// 

Well I decided I decided not to talk about something  buts? = but about someone? 

As you can see? Tom Cruise? I think all of you know him// 

YEAH (..) and: I’  gonna talk (.) a little about him I like him so much I : I d d ’  see all 

of his movies (.)but: = there are particular two? that I like that I like so much? (.) that 

is Vanilla Sky and Minority Report// 

These [     ] (.) these two these THESE TWO = movies are really really cool and I like 

like so much/ 

So = I’   start talking about his personal life = his full name is = Thomas Cruise 

Mapother = IV (( )) and   ’  a weird name right (.)but Ma Mapother is: = a Wa Walesh 

= Walesh name Walesh comes from  = Wales? the: country (.) country/  

He was born in July  3 1962 and he has Irish German and English ancestry = he: had 

a lot of relationships? With famous actresses? = such as Rebecca Demornay? = Mi-

mi MIMI Rogers Nicole Kidman Penelope Cruz and: Katie Holmes?  

= Penelope = sorry = Rebecca Demornay  = he = he he met her in in in the in in his 

third? Movie = and Mimi Rogers  was his first wife (.) his ex-wife first wife (.) and Ni-

cole Kidman was = his second wife (.)  



 

 

And: they: they stayed together for: like ten years/ and: in Vanilla Sky (.) he = met 

Penelope Cruz and they stayed together for 3 = 3 years/ 

And Katie Holmes they met = they they met each other in 2006 and get they got mar-

ried and: and Cruise has chi chi = so = sorry 3 children = Isabela Jane Kidman 

Cruise Conor Anthony Kidman Cruise and Suri Holmes Cruise 

= these two are adopted? and thi = this one Suri Holmes Cruise is = is he is his only 

= biological child?//  

A little bit about her = his career? (.) = as as as = as who who d    ’  know h ’  h ’  

also a producer right? = h ’  an actor and a producer he has been nominated for 3 

academy awards and has 3 golden globe awards/ 

H ’  h ’  very  good but = never won a Oscar (.) too bad ((  )) h ’  very: very = great 

so = as a producer Tom = Tom partered with Paula Bamner to for C/W Productions 

in 1993 = he directed Minority Report as who d    ’ ? know? And I d d ’  know as 

well?/  

= and War of the World = with = Steven Spielberg = both were = s = science fiction I 

love science fiction/ 

(xxx) and 2006? Paramount Pictures announced (.) = it was ending? I ’  14-

relationship with Tom// 

And now I’  I’  gonna show you some movies = of him? = TAPS was  = his first film 

first movie? And he he w   ’  the the main character yet? But in Risky Business? = it 

was his =  

First movie when he was a main character? ((  ))// 

Top Gun very famous ((  )) ALWAYS PASS IN SESSÃO DA TARDE ((  ))/ 

Used to used to used to = used to pass = used to pass but I think it d    ’  pass an-

ymore = the The Firm (..) = Interview with the Vampire ((  ))  

He acted he acted with = Brad Pitt? ((  )) (..) yeah I I never I never = watched but I I 

like ((  )) yeah I ((  )) (3) [  ] 

Any anyway = Mission Impossible is = VERY very famous 1 2 3 and the the most 

recently? Ghost Protocol? (.) I’  I’  not so fan: so fan about: action movies(.) 

I like more: = romantic movies = science fiction and: comedy? But   ’  comedy right ((  

)) but action I d  ’  I d  ’  like so much but anyway/ 

Vanilla Sky? one of my favorites and Minority Report = War of the Worlds I d  ’  like? 

so much this movie I d  ’  know why? ((  )) (.) War of the Worlds  (..) I like Dakota 

Fanning but (..) but (.) anyway/ 



 

 

Last Samurai I d d ’  watch yet  and: Valkirie I watched   ’  cool Valkirie= ((  )) in in 

Tropic Thunder   ’  funny because = he w   ’  = main main character but he wa he 

was a: supporting? character? He was a supporting character? (.) and he was very 

funny in this movie I d  ’  know if you watched but I: I: I laugh? When I (xxx) when I 

watch [  ]/ 

And Knights and Day? With Cameron Diaz (.) I ’  very very funny I I laugh a lot/ 

and: some? Curiosities? About? Him? = Cruise is known for his scientology? Faith? 

And for his support of the Church of Scientology  = I d  ’  know I d  ’   know so 

much about scientology? Scientology?  

But = the only thing I know is scientology is: =  a religious religion sorry religion = 

Cruise is h   yw  d’  highest paid actor recently?/   

= People Magazine ranked him among the: 50 most beautiful people in the world and 

Far Maganize ranked? Him? Among the: 100 sexiest stars in film history? And 

ranked? Him? Among the top 5 stars of all time: And also Forbes Magazine? Forbes 

Maganize ranked him as the w   d’  most powerful celebrity// 

So:  h  ’  it (xxx)  h  ’  it guys I hope you enjoyed it 

 
 
Analysis: 

 

Listening to my own speech I could notice things that I did  ’  know I usually do. For 

instance, there are two things I do a lot. The using of hesitations and repetitions. I 

    d ’  realize when I was talking but I used them during all the speech. Some 

incompletenesses, false stars and verbless clauses are other markers in my oral lan-

guage. As any speech, my spoken discourse was marked for fillers such as: “  ”  

“  d”  “   ”  “w   ”  “y  h” and “  w”. I also made some mistakes in the relation be-

tween structure and the idea. For instance, I used “h    ” when I meant “ h    ” or 

“ h     ” instead of “ h y    ”. I think my main difficult is make the structures of the 

sentences and to get time to think I use the hesitations and repetitions. Other mark of 

mine is I usually rise the intonation of certain words in any position of the sentence. I 

d  ’  know if I do that always or   ’  just because I was nervous. I can conclude that I 

must practice more the oral language to speak better and I thought very interesting to 

listen to myself speaking because I could realize many things that I d d ’  use to real-

ize. 



 

 

 

Aprendente: Priscila Holtz 

 

Well (discourse marker).../ Hello everybody.// 

 I know Skype is not so popular as facebook, but: I think (discourse marker) that eve-

rybody knows what Skype is.// 

So (discourse marker), as I am not so much creative ((laughters of audience)), I 

choosed this topic.// 

So (discourse marker), the main idea is to explain what skype is, how it works and 

how popular it is.// 

(3) I think (discourse marker) that skype is more than a software./  

I ’  not a social networking service, but it is a good way of communication./ 

 I ’  a way to stay in touch with whom you love or whom you like or whom you d  ’  

like... but this person is not near you./ It is far away, in another country, another city 

or: another house.// 

Skype allows users to communicate by voice, vídeo and instant messaging. All these 

services are free. But there are some services... they are paid (topic-comment struc-

ture), as calls to mobile phones, with a number, traditional number - ... but you can 

call cellphones if you have skype in your phone and the other person has the skype 

in her phone too, (..) and   ’  free.// 

According to Wikipedia, our Google, our god, there were six hundred sixty three 

(663) million registered users in two thousand ten (2010)./  

The corporation responsible for Skype was founded  in two thousand (..) three 

(2003), but Microsoft  acquired it in two thousand (.) eleven (2011).// 

You can see (discourse marker) (.) that: in two thousand ten (2010), before Microsoft 

acquired it, it were six hundred sixty three (663) million registers, but I think (dis-

course marker) with the popular.. popular..  (false start) popularity of Microsoft,  this 

number: grows, grows, grows (repetition)./  But I d  ’  have the numbers of now be-

cause I d d ’  find it in Google, our god.// 

I just put it here (use of deictis) only to show what is free and what you have to pay./ 

 I ’  free: the skype account   , the skype name and obviously the software. You 

download it and   ’  absolutely free to use, in the computer and in the mobile./ Video 

and voice calls to anyone in Skype are also free (.), and instant messaging. But (.) 

calls to mobiles, text messages as sms, (.) and group videocalls are paid   .// 



 

 

I, I, I d  ’  (false start)... I d d ’  find the reason to use sms by skype, but ((    h  ’  

comments))... yeah,   ’  too cheap. // 

Skype is the substitute for, I d  ’  know if   ’  for or of, for MSN Messenger because 

in April of this year (..), MSN Messenger disappeared. I know that MSN Messenger 

was killed by Facebook chat and nobody (.) uses MSN anymore, but if you want to 

use, you have to download Skype. I ’  simple, you d  ’  have to (change of the direc-

tion)... you use your MSN account but you    ’  use the software anymore. I think 

(discourse marker)   ’  a lie, because I have the software and MSN still works in the 

software of MSN. I d d ’  know why they (...) divulgated it.// 

So (discourse marker), skype is avaiable for mobile platforms as iOS, Android, Win-

dows phone and Blackberry. So (discourse marker),  h   ’  no escape and  h   ’  

no reason for not using it, because - ... Oh, if you have and old cellphone, maybe.// 

So (discourse marker), with this, I d  ’   know how to say,this  sentence (..)  I want to 

show that download plus register is equal to start, because you d  ’  have to create a 

profile or something like that. You only have to have a mail account and put in it, and 

create - (..) you d  ’  have to (change of the direction) (.) you only have to want it./ 

You d  ’  have to have patience or time.// 

So (discourse marker), only to finish this presentation, I make... I asked two stupid 

questions. I ’  (lack of concord) rethorical questions: if you use skype and how and 

why.// ((  d     ’  answers)) 

And   ’  interesting because nowadays many companies use Skype to make vide-

oconferences and to interview a future employee,    ’  say./ I think   ’  nice.// ((teach-

  ’  comments)) 

You only have to have an internet connection, you know (discourse marker). (XXX) 

as you said. 

In the site of Skype they say “ h  you can apply Skype on your F      k”  but, oh 

my god,  h   ’  no reason for it. Skype will die with MSN Messenger.// 

((  d     ’  comments)) 

But I think (discourse marker) in the future no one will think “ h my god, what is pro-

fessional and what is    ”./ Facebook is so pratice (false start), oh, practical. 

Comments 

 



 

 

As we can see, I used a lot of discourse markers, mainly the word “  ” in the 

beggining of sentences. It is really important making use of these markers, but I 

thought that I used them more than I was expected to.   

Talking about pauses, I made them more times in the speaking of numbers . The 

longest moment of silence were at the beggining of speech, but it happenned be-

cause I was passing the slides of the presentation made in the Powerpoint.  

In my opinion, I had one big grammar mistake, that was one lack of concord. Never-

theless, I had two problems in speaking two words, as “         y” and “         ”. 

And I also spoke with a little “   z            ” the words “       ” and “   d”. 

In a general way, I was too much better that I thought I was supposed to be. Althougt 

the nervous feeling of presenting in front of an audiece and choosing a not so much 

creative topic, I guess it was a good job for my level of English. 

 

Aprendente V:  Petrucio 
 
 
HI my name is petrucio / and NOW ? I´ll talk about (3) 

AD/ attention ? / deficit (..) 

HD/ hiperativity? / disorder (3) 

what is THIS? (..) 

it is a problem / of / inattention / hyperactivity / impulsivity (3) 

disability that person? has to / concentrate (xxx) / to focus / memorize and study (...) 

OCCURS ?  

In / 3 to 5%  for childrens at school (...) 

Genetic (.) the children have 70% chance to HAVING  if the parents had / or have  

the // disorder (..) 

in 50% OF CASES  the disorder  goes into adult life (...) 

HYPERACTIVITY and impulsivity 

this is dangerous because: / impulsivity increase : the chances for acidentes // le-

sions fights an the use of drugs (...) 

((because: he don't think to consequences )) 

DIAGNOSTICS? 

At School // because : (...) 

((when  the teacher / see /and think ?  that boy have a SERIORS PROBLEMS /  and 

/ think // maybe / he was AD and think:  I need to talk with your parentes)) 



 

 

And Resonance (..) 

the / right Picture  shows areas of brain activity /of a person without AD / and the left 

image of a person with the / disorder (..) 

MANY PIRCY red when without AD/ and : this is blue (...) 

THE TRATAMENT (..) is a / partnership /between doctor / parente / and child(.) 

for therapy to succeed (xxx) / it is important to: 

set specific therapy. 

start with medication and therapy, always with the doctor to check goals. 

the teacher has was an importante? role during the treatment / because they will help 

analyze and inform the answers in classroom (...) 

 

I believe it is AD/ is very IMPORTANT/ because for us (..) future teachers need to 

understand / all the challenges / that will appear in the classroom /. 

 

ABOUT MY PRESENTATION: 
 
I enjoyed my presentation, because I was nervous, and I do not speak as well as 

other friends, but I was able to show that even very difficulty is possible. Then, was a 

victory for me, so I liked it. 

 

I could talk more, and show more about the topic. 

 

thank you 

 

Petrucio. 

 
Aprendente VI: Mariane 
 
 
"Hello is Mariane and.. I don't (xxx) my theme (( I pronounced it like "team")) may be/ 

sad but it really interésting and// I will/ talk about a specific whale/ éé the fifi two fifity 

two hertz whale. But I'm-I will present for some/ é general facts/ to::: explain some/ 

the her her problem, HIS problem.. it's/ a male/ they/  think/ err// (xxx) when I was a 

child I got obsessed with whales because I, after watchi::ng/  Free Willy/ and I got 

obsessed and I started I used to watch a documentáries my/ my father/ brought to 

me and/ I was obsessed if with we-whales. After I grow up I/ forgot about them/ a 



 

 

little but when I was a child I really wanted to be a whale (xxx) pet but/ yeah/ er/ the 

fifity two hertz whale is a unique whale of unknow unknun spécies a::ndy::// before 

talk to her as I said I will show some facts about whales / an/ whales range in size 

((here the pronounce sounds like "seeze")) from the/ big blue ue-whale, the largest 

animal known to ever exist. Even the dinossaurs, there was no one bigger then her/, 

it's the:: the mosty::/ the largest animal/ a::ndyy::: it can be/  thirty/ thirty meters::, or 

more or less,/ a::nd/ to varys pygmy spé-species, this one is the::: // the:: // smallest/ 

it it's abouty three meters or four it's not/ big/ the blue whale and the pygmy/ ann/ 

Whales are knoun to teach, learm, cooperate and even grief but it's noty a/ its re-

search researchs scientists do they not- er/ not of all/ all them/ agree but/ they their 

it's their researchs/ And the most important thing to this specific whale is the vocaliza-

tion/ er/ some species such as the ho-humpback. I d-id-n't/ put a photo of this 

s/pé/cies but is the one that always is is always on the:: the Guanabara bay:: here/ 

that one more comm;on/ a::nd comunicate using melodic sounds, knun as whale 

song(.) also the blue whale uses this a lot/ and the sounds can be extremely loud 

depending on spécies and(.) in general it it has a lot of uses but it's mostly to 

comunicate with the:: other of its kind a::nd to fi::nd a mate so it's.. ihh.. usually the 

male of the spécies who sing to atract the femále one. the femále just/ do/ some 

sounds but it's actually don't sing (.) like the má-male (.) A::nd here comes the story 

the loniest whale in the world I was inter. on internet er on weekend and I saw this 

phóto this phóto it tells a:: istory ann in two thounsand four the new york times wrote 

an article about the loniest whale in the world, scientists have been tracking her since 

nineteen ninity two and they discovered the problem.. she isn't like any other baleen 

whale. she::: (xxx) I will explain (xxx) she:: he, it's actually a mále because it sings I'll 

I'll I learned this on the weekend. annn (..) for décades er scientistis at in national 

oceanic ati-atimospheric administration has been tracking this whale, the fifity two 

hertz whale, and his er his problem is (.) he sing in daa in a specific is err/ I forgo/ 

frequency frenk frequency ehh. fifity two hertz no whale in the world sings in this fre-

quency. he's the only one who sings in this frequency a::nd (..) they while the:: the 

scientists were doing another research they starting no-notice this song. this specific 

song they dis they knew that it was a whale but they don't/ have ever heard this 

whale before a::nd/ the sounds have been idi-identified as belong to a single whale 

who sing at a frequency unlike any other whalew in the world ann err (.) the whale 

was (xxx) the whale was discovered by a team from the (xxx) oceano-oceanograph 



 

 

instituition its call was first detect in nineteen egthy nine then again in niniteen ninity 

and nineteen ninity one. and until:: two thousand four the whale had been detecti ev 

yaer every yaer there is a an an imége I forgot to put here éé thaty:: shows the::: / the 

places he sh-she. as. HE usually - // I always thinks it's a its a girl but it's a boy. er 

he:: travels- / and they they know for shúre it's only one because it/ they only::. record 

so-song like one time per.. per yaer I don't know they their their exactly-.. ann (..) I I 

kno-I went to google when  I I saw this imáge image because I tought it was joking 

jus fake but/ it was really a reaserch the the are many atcle articles in new york times 

and discovery and many other sites (xxx) a::nd his love soongs/  seens to be to go 

anawansered anwansered most of o-others spécies such as blue whales and hump-

back sings at frequency/ much lower. a::nd é is knonw/ éé/ (5) his his maturing 

among the thee the yaers because they er his:: /an / his voice is has deep-deepened 

sitely over the time it got more /adulty (4) ann the:: researchs says that probably 

cause of his unusual vocalization is/ a/ the animal is malformed probably or er I/ a 

hybrid of a blue whale and another spécies er they think there was a cross of spécies 

and then he could born like this molformed and witht thi::s sing (4) the fact is that this 

whale has survived for over a de-decade wich proves that besides his unique voice 

fifity hertz ér is a-an animal with health and able to:::: survive in the ocean alone total-

ly alone an.. since two thousand four the calls of fifity two hertz have been no more 

detécted wich in my opinium may mean that animal died 'cause he-/ from nineteen 

ninity two until two thousand four it er he has been recorded every yaer since two 

thousand four no one never saw-// u/ listened to him again to him 

 again (.) er but they are there are a a goup of reasearchs who continu-continous to 

search for it and there is a docummentary er being produced about it called finding 

fifity two/ I they they they had a they have a facebook page and they still tracking the 

whale but-// a::nd er that's it thats what I had to share to you, thanks for listeni::ng." 

Self assessment commentary: 

Analyzing my speech I could notice various mistakes, especially with the pronuncia-

tion of some words, as well as grammatical errors and lack of vocabulary. 

 Regarding the pronunciation, you can see that there were several errors - the 

most notable ones are the signaled in italic - considering that mostly occurred by em-

phasizing the wrong syllable of words (i.e. "obséssed") and of these mistakes the 



 

 

most notable was the word "species" having in mind that it was often repeated, and 

most times as "spécies". 

 Notices a slightly limited vocabulary because words that were repeated sever-

al times could have been replaced by synonyms. There is a lack of connectives, 

since the only one used was "and", which in fact was often used only as support, 

when I had forgotten what I had to say.  

 In relation to the speech fluency, it is noticed that the beginning was far more 

failed and full of hesitations, incomplete sentences or unconnected phrases. The use 

of verbs was something that surprised me, because I knew use them better than I 

thought I had done, conjugating many of them correctly. A semantic error occurred in 

applying the verbs in the sentence "when I was a child I really wanted to be a whale," 

which actually was not error conjugation, but the use of the verb "to be" when in fact 

this was not the meaning that I would like to confer on the sentence (the verb more 

likely to be used in this sentence would be "to see"). 

 Generally analyzing my speech I found it better than expected, and I could see 

I need to pay more attention to the pronunciation of words, especially the placement 

of the stressed syllable, as I tend to pronounce the sounds as if they were in Portu-

guese. Another important point to be improved is the use of more connective to bet-

ter structuring the discourse, and try to keep its rhythm with fewer hesitations. 

 

Aprendente VII:  Jessica 

 

A: I will read because I`m very nervous. So (...) Hello! My name is Jessica and I  

show you a little bit =about Costa  Concordia (.) and you know about the ship 

B:                          [we heard 

A: yeah, ok (..) ok (..) hum (..) MS Concordia is a concordia-class cruise ship built in 

2004…  d… h  name Concordia was intended to express the wish for "continuing 

harmony, unity, and peace between European nations." The: rooms of the “ h   ”. I 

don`t know that name right and (.) are the names of countries of Europe. So (.) it`s a 

curiosity.(..) But (.) hum (.) in on January/ on 13 January 20 12 at about 9:45 pm, in a 

calm seas and overcast weather, under command of Captain Francesco Schettino, 

Costa Concordia hits a rocky outcrop, only hours after leaving the Italian port of: Civi-

tavecchia. I don`t know that is the pronunciation right. So, the ship is holed on the 

left-hand side, starts taking on water and begins to tilt. Engine rooms are flooded and 



 

 

power is lost. Here have the (..) graffics of what happen and you see here the the 

ships hits the rocky and starts to be there  

B:     [ swing 

A: swim 

B: swing 

A: yeah (..) swim 

B: swing 

A: swing (…) hum (.) here it`s the..the way that the ship "blow". And you can see the 

life boats and the rescue boats (..) and, the problem...is Although international mari-

time law requires all passengers to be evacuated within 30 minutes of an order to 

abandon ship, the evacuation of Costa Concordia took over six hours and not all 

passengers were evacuated. So have related that the passengers call to the police, 

the local police to ask help and the shi...captain and the crew don`t do this beca...and 

when the police and coastguard ask they what happen the said that is a blackout 

B: they`re lying 

A: yeah (..) and (.) have (.) in a  recording, a coastguard commander ordered the 

captain to get back on board. He didn`t “   ”. The Captain Francesco Schettino go 

out after...don`t, before...before the passengers go out of the boat. Of the 4,000 pas-

sengers and crew, 32 people died. And- 

 B:                              [42 people?  

A: (xxx) 32…(xxx)32... k  and “ h ” is now under arrest on of suspicion of MAN-

SLAUGHTER, said the rocks were not marked on maps and were not detected  by 

by navigation systems. This is Captain Schettino. And, he later admitted making a 

navigational error, and told investigators he had "ordered to...the turn too late" as the 

ship sailed close to the island. And  she he is  asking to the accident. Hum (.) A curi-

osity this boat still there. And (…) And the first step a firm Smit take...extracted 2,200 

tonnes of fuel of the oil of this boat (..) but they are unable to remove o...all the oil 

from some of the most inaccessible tanks. I think that is the tanks that next here. 

They don`t they can`t take (..) the decision to salvage the ship, rather than break it 

up, was taken in May, four months after the ship ran aground. It is being described as 

unprecedented operation never before has such a big cruise a ship been raised to an 

upright position. This refloating (..) is to (...) how can I say previsto? 

B: how can I say previsto? 

C: foreseen 



 

 

A: yes, foreseen on January 2013, but now is expected to concluded until Septem-

ber.  

B: [xxx] 

A: now is expected to concluded until September.  Hum, the plans of refloating the 

ship is to May of this year, but they have some unexpected things, and now is to 

September. Here is the plan of  salvage operation (...) is this (...) sorry 

B: no say sorry  

 

Comment 

 

In my apresentation, I was really nervous, forgot some things, cut off some 

words or phrases that I planned to say. The others students realized this fact, and 

   ’  good for an apresentation, because they loose the attention and the subject be-

come boring. Well, in my speech, I noticed that often I used discourse markers like 

“  d”  “ k” or “h  ” to remember or to restart the talks. Beyond, I done some repeti-

tions, some false starts and make some mistakes of agreement, like she rather than 

he. I d d ’  make a conclusion of my work, I just finished. 

 In fact, I went better than I expected, but have a lot of things in my speech that 

I gotta improve. I’d like to hear my speech and do the transcription, with this we can 

see the mistakes and correct them.  

 

Aprendente VIII: Val Elias 

LOVE 
 
...in public / I have difficult to speak in other languange, so I’   try to be //: intelligble / 

for yours. = Ok I’   talk about LOVE, but not exactly : just / romantic love / about love 

in general. And this is the : one of the ten or the MOST : the most skip : this is one of 

the most : (3) : questions:that people / having // have asked, not just asked, but have 

been looking for their meaning. : and // could I read? : (()) Ok I ’  difficult becouse, 

there is so many contests and so many // depends on the culture, depends on the 

time of the history / depends on : a lot of things to understand this word, “  v ”  

becouse if you take a look in this word at for // from a romantic way yo ’   find some : 

some meanings : and  h   ’  some clichés about this word : like : ”U    k in cards 

luck in   v ” or “A   we need is   v ” and “  v  is     d”  but love is not just it / not just 



 

 

this //: becouse for philosophers, psychologers, psychologers and : (3) biologist, love 

is other, other thing, love have / loves has / love has other meaning. ok, for psychol-

ogy // love is a cognitive or social phenomenon / and he has three differents compo-

nents, intimacy : commitment and passion. // And : ok, and the other kinds of love for 

psychology is just : (3) a combination of this trhee components. “Oh my G d!” / ok : 

(3) Do you remember? //(()) ok : So, according to psychology : = all forms of love is a 

variation about intimmancy : commitment and passion. If you have / nonlove does not 

any of that, this three. : if you just like / includes (xxx) includes, this, this kind of love, 

to just like, like somebody includes just intimancy. : and the others. - I  / - I wont read 

everything, but / ok / this, this is the : this the : “I’      y!” / this is the / “I’  very con-

f   d.” Ok, for psychology love is - // this important idea is for psychology love is a 

cognative and social phenomenon. Is a cognitive and social phenomenon. For biolo-

gist : love is like a : to be : hunger or thirsty. / Just it. And : and, and is just for / for 

biologist love is like you, you : you : is just for (3) take children, be careful of them // : 

(3) : (3) ok I’   read / ok,  h   ’  a scientist called Helen Fisher that : divides this 

expirience of love  for the biology, the biological basis in three parts / and // two, like 

the psychology base. Is lust, atraction and attachment. // ok lust is passion, attach-

ment is the conection // to somebody and (3) and (3) ok (3) (()) Nonono // this : the // I 

/ I was still the biological parts. (()) Biology / and there is others, but the third will be 

the : philosophers : (()) nonono, = attachment, this is the part for biology. For biology, 

attachment : intmancy and atraction is the three parts of this : of this : this part. Ok, 

and the ancient greek, the ancient greek / divides : divide : // love in five - “f v  or 

f   ?” (3) ok /   h   ’  four : topics for ancient greek. That is the science that we, oth-

er, so many cultures : follow. = For the ancient greek there is “á    ”  is one kind of 

love. I ...  ’  a love to refers a pure love and a love for everybody,   ’  a /   ’  a reli-

gious love. : “E   ”    ’  a passionate love, is a : a romantic love, with desire, sensual, 

sexual ; =  h   ’  a “ h    ”    ’  another kind of love for ancient greek,   ’  a love // 

dispassionate love. : // = developed by Aristotole,   ’  includes loyalte, friendship, 

familly,   ’  the love of for familly, friendship and : for community./ And there is 

“      ” :   ’  a natural afection : / felt by parents, and child and children. And : and 

the last is “xe   ”.//:  h   ’  a love to : to : // ok   ’  common on the ancient greece 

and the meaning is “h         y”// to (3) between a host and a : the guest, and his 

guests. (()) ok love for / for me / is : is to / is / = ok, love for me is to be careful with 

each other, with the other person. Is to do something :  =  that not include only me, 



 

 

that include the other, the other, the other person. So, if I, if I try to, to understand, 

something and try to give you the best of me, this is a kind of love. This is, :  = if I, like 

an actor or as an actor / I try to, to do the best of my art, this is a kind of love. And (3) 

  ’  / I supp...I think that just becouse this love is difficult to understand and to : - and I 

think that / just becouse this everybody try to find the reason or the meaning of this 

word, becouse // we //   ’  difficult to take, to hold the meaning of this - yes - 

   
ps.: words in red are some mistakes, gramatical and so on.. 
 
 
My considerations 
 
 
First of all, It is not easy to analyze our speech. It is hard, really hard to do. This ex-

ercise, I suppose, give us conscious and comprehension to know the way we speak. 

Until now I’v  been thinking about why I was so nervous and with so many difficults? 

The fact is I know a lot of words can give me the possibility to speak, to communi-

cate. This is a fact to me. So what was wrong? One of the points was the topic. So 

interesting, but so complicated. I had difficult to choose one of its parts and focus. 

Yes, I lost myself trying to find the main parts of my presentation. When I saw my 

          ’ job I understood what were my mistakes.  

The other point is to stay in front of the classmates and be clear explaining some-

thing in a language which I don´t have fluency yet. It was my first time in this situation 

and I will never forget, ‘      I was really embarrassed. If I could present in Portu-

guese everything I had looking for about this theme, “  v ”  It would be better, of 

course. I tried to change, although I d d ’  it. And the reason was I preferred to speak 

about a topic really interesting for me. Maybe now, I would choose one more simple. 

To be nervous and insecurity is what we d  ’  need to make a good job. My brain 

    d ’  find the vocabulary I had and just communicate. In this condition, everything 

run away and you paralyze. It happens with actors; it happend with me before, but 

not in other language. These conditions made me do more mistakes I would probably 

do if I had been calm and arranged my summary better.  

I studied and prepared myself to do my best, but It was not possible in this moment, 

for all I explained. This is the reason for so many pauses, unfinished discourses, 

lengthening of sounds, and so on.  

 



 

 

Aprendente IX: Matheus Magalhães 
 

R: Magalhães,    ’  it?/ 

M: Yes. 

R: You are free to      ./   ’  listen to him, please./ 

M: Good evening, my name is Matheus, and(.) my presentation is about kung fu.  

R: [Good evening] 

M: Well, I tried to (.) speak about the period the kung fu really started. So I’m (.) not 

going to/ say about :all the dynasties and so on. But in the period(.) from four hun-

dred and twenty to five hundred and/ eighty↑nine, after the fall of the dynasty Jin, 

there was period of great disunity between the regions of North and South. And this 

period was known as “Th  dynasties of North and S   h”. And in/four hundred and 

ninety nine , five, sorry an Indian monk named Batuo came from India(..)and(.) his 

mission was to prey Buddhism./ 

Word “     d”- Repetition 

The emperor of this dynasty was (.)devoted, really devoted Buddhist and he ordered 

to build a monastery for him. The monastery was named Shaolin because (.) it was 

located in the dark side of a chain of mountains named Saoshi mountains, and Lin 

was the Chinese name for forest. This was located in the city of  Dengfeng (xxx) re-

gion, Henan. 

The words “   y” and “B ddh   ” are wrong 

And ?in the Shaolin Temple (..) they had many kinds of training. In China there were 

many different  martial arts, for example sanshou that is the Chinese boxe. Then, 

they put it all together, in a sack, and train..used to train all these arts in the temple. 

Basically if, we decided to divide, they had the physical and mental strength.  (.) (xxx) 

they used to train in groups and what(it) the basis, the position of the legs needed to 

be (.) eh very, very  low  to strengthen the legs and to give it stability, and this is a 

difference between North and South, because it the style   ’  from North, the training 

is focused on arms, a..(xxx) and if it is from South, the training is focused on legs. 

Mental strength normally refers about  internal energy, refers about the (.) power of 

concentration that the monks had. They also had training with weapons, as staff, 

straight sword(.)er, broad sword, and so on.  (xxx) 



 

 

They have five principles (.) related to different animals: tiger, strength and power; 

snake paitience and rhythmic endurance; crane, balance and self- control; dragon, 

concentration, will-power ?and training of spirit; leopard, speed and energy (.) and all 

these animals were the first five styles of kung fu (.) and during the Yuan dynasty a 

monk named Chueh Yuan perfected the art introducing seventy two tecnhinques. 

Later two other guys, Pa Yu Feng and Li Chen, from the province of Sanshi,  studied 

the tecnhieque of the eighteen palms of lohan, and fused all the other methods, cre-

ating from seventy two  to one hundred and seventy techniques, and so on. Kung fu 

grow like this. //And it formed the base of Shaolin Style as   ’  known nowadays./ 

The animal snake (.) , besides patience and rhythmic endurance, was related to  h’ . 

Ch’I is the internal energy, that all human beings have. (.) And in yoga is represented 

by the name of kundalini, the serpentine energy. Then, we go to Taoism, that has a 

strong influence on kung fu. The Taoism, or Daoism, (.) preaches that everything is 

intertwined, interconnected, that we are all one with the superior plane. The symbol is 

the yin yang symbol that represents the duality in all things, everything has a nega-

tive side and a positive side, female male, passive active, intuitive logical and so on. 

Th  ’  not the meaning of oh one thing is good and the other is bad, no. It means that 

one thing needs the other to have balance. Th  ’  the point. And one of the main ob-

jectives of kung fu is to achieve balance, interconnecting yourself with nature, with 

god, with spirituality, and so on. One another influence is the Buddhism (.) The Bud-

dhism started with a man named Siddharta Gautma. He was very rich, he was the 

son of the local king. When he was born, an astrologer came and said that he ever 

came out of the palace and witnessed (.) : the (.)suffering of the people, the poverty 

and so on, he would abandon the life (..) of being rich and so on (.) and consequently 

he would not be king. The king of course tried to avoid it never letting him out of the 

palace but one day he left, he saw what (it) the king d d ’  want  to saw and he left 

the palace to became a saint. He started meditating, one day he achieved enlight-

enment and became the Buda. / Buda is a name for saint man, someone who 

achieve enlightenment. Theoretically d    ’  need to reincarnate anymore. And Bud-

dhism preaches about reincarnation, karma, law of cause and effect, nirvana, they 

have the concept of nirvana (xxx) would be an extreme peace, such a higher level of 

enlightenment that you would not be in mortal, between mortals anymore. Would be 

like an angel if (xxx) an anology. And nowadays (.) what happened, kung fu was a 

very, very restricted art. Each family has   ’  tyle, each family has   ’  way to teach, 



 

 

but some masters gathered together and created wushu, that is a Olympic style for 

kung fu. To enter into competitions, and so on. And wushu is divided into two types: 

traditional, that is more martial, and the combat abilities become more visible, and 

the modern. The modern is a, has a focus on acrobacies and to be something beauti-

ful, and full of move.. gracious movements and so on. I picked these pictures be-

cause I thought this would be an example of modern and this would be an example 

of traditional. // 

And with Bruce Lee, mostly the kung  fu expanded to the occident, on movies and so 

on. But between f   …f    all these three, these two have a interesting difference 

from this one, because kung fu preaches that the self defense is the last thing that 

you should do. You train so hard, you train so many dangerous things that you could 

even kill someone. So you have to think lots and lots of times before defending your-

self But Bruce Lee was not like that. He was like oh, you touched me, bum I broke 

your arm. Yeah, he was like that. ? And these other two were more traditional,    ’  

say that. This is Jet li in the movie I d  ’  know in English mestre das armas, and 

Jackie Chan is doing like that (representing the movement of the image) because the 

movements were based on the moves of the animals, so this is like the hand of the 

praying mantis. The praying mantis is small and waits for   ’  prey to attack. When he 

attacks, it defends itself and strikes back . Styles like this are more focused on at-

tacking small points of the body, fragile points, and (.) ending the combat as soon as 

possible. / Every style of animal has   ’        …h w can I say.. you can identify by 

the position of hands , for example like that is the leopard, like that is tiger or  eagle 

claw and so on. / And  h  ’  it, (it) have any questions? 

 
Final considerations 
 

I think my pronounce is not bad, but it needs to improve. There are some 

grammar mistakes, but nothing that a good review cannot fix. My vocabulary is a little 

confuse, but   ’  not hard to understand. I think I can express myself well, but it can 

be better. First of all I’d like to say what I think about me speech. In a general view I 

can say that it was a good speech and this experience of analyzing my own   ’  really 

good because I could notice some “v      de f   ”. I considered this a good speech 

because even though I was nervous, I d d ’  let this effect on my voice, only in the 

beginning but then it became naturally. I could notice that many times I made an un-

finished discourse, and I used to do this when I d d ’  know how to explain the situa-



 

 

tion, so I start saying one thing and then in the middle of the sentence I changed to 

another thing completely different or if I d d ’  use this technic I just stopped the sen-

tence and I tried to explain by giving an example (a situation) instead of explaining. 

The second thing that I could notice is that I use many times the expression “I d  ’  

k  w” and “ k”  the first one I d d ’  use with the intention of saying that I d d ’  know 

what as I was talking, I just used this to give more time for me to think or just to 

change sentences. One thing that I liked that I notice is that I always try to put the 

students in my speech, even though is my speech, my time to speak, I try to make a 

dialog with the class, trying to make this more dynamic.  

Rangel, I had some serious problems about making my transcription, not to write it 

but to use the “T             C  v       ”. I     d ’  understand some of them and I 

d d ’  know how to put them in my speech. I used some of them but even these ones 

I d  ’  know if  h y’   correct. I’d like to ask you if you can send me some transcrip-

tions with this transcriptions conventions being used on the text. I think that this will 

help me a lot on my second exercise. 

 

Aprendente X: Leane Verli 

 

My transcription: 

hello, my name is Leane and  ’   talk about subliminal messages, ok? = as you can 

see here, from from the beginning I have two pictures. this one here is our loved, our 

lovely Ronald  McDonald, ok? h ’  (.) doing not a good thing for our kids but h ’  

doing. this is true, ok? This is not a - something on photoshop. this is an old, an old 

picture from that Mc Lanche Feliz, I d  ’  know how to say this. ok? he is here and 

doing this kind of things,ok? here I have two cups and as you can see they are form-

ing a message that they are boobs, ok? from a woman. but before I star = explaning 

to you what is a subliminal - what subliminal messages - what  they are and giving 

you examples I want to explain to you the difference between subliminal messages 

and optical illusions. because = they are - they have the same - they both have the 

same = meaning. for example, they want to ((just one sec I’  lost)) ah, ok, they alter 

our brains and they stimulate our visions = our visions consciousness, ((sorry)). and - 

but they are different. they d  ’  have the same purpose. for example, when I’  talk-

ing about optical = optical illusions I know that that thing is there. I look to the picture 



 

 

and I know that is something there.  depends on the perspective I see one thing or I 

see a different thing and with the subliminal messages   ’  not this.  h   ’  something 

hidden there, there is something that I d  ’  know. there is - they have a meaning of 

this, for example - I d  ’  know. they want to make you buy that sneakers. so,  h  ’  

why they put something inside of this. and I have here one thing that I wrote that I 

wanna read to you. ((I read what was written on Power Point)). so, here I’  talking 

about (.) optical illusions, ok? I ’  not about subliminal messages. and I have 3 pic-

tures, actually the first one is this, and I want you to tell me if this is =  subliminal 

messages or an optical illusion. ((optical illusion)). great. because, yes, if you pay 

attention, if you look to the picture in general (.) to the whole picture.. the cir =  the 

circles = they are moving, ok? but if you look to a specific one the – this - its stop 

moving, ok? so, if you look for example.. I’  looking to this, this here is not moving 

only the others. so,   ’  kind of - it depends on the perspective and the perception that 

you have according to the picture, ok? I have another one here, that is this. (..) what 

can you see? ((students saying something)) You see, I can see - or I see 2 - a cou-

ple, right? or I can see 3 people. here I have a gilr, maybe, I d  ’  know. here a boy 

playing the guitar and another lady coming from another place. so it depends on the 

perspective that you are looking. there is nothing hidden here, there is something 

here. so, I have a picture and I know that is something on this picture, ok? so, this is 

not (..) subliminal messages. alright, and I have a third one. this. what is this? ((stu-

dents saying  something)) yes, or, it depends on the situation I can trees, or the face 

of a lady, a young lady, ok? now I’   talk about the - subliminal messages, ok? as I 

told the ((I read what was written on Power Point)). so, when y  ’   - I d  ’  know, 

y  ’   watching tv and that, those advertisements about - that commercials about 

clothes and foods, and things that – cellphones. you know that you d  ’  need to buy 

those things, you know this. but you go and you buy. why we do this? because you 

have - we receive on our day, every day, every hour. We receive a lots of 

informations and with = inside, within this informations we have all subliminal mes-

sages.  h  ’  kind of = I d  ’  know .. I d  ’  know how they do this, but they do and it 

really works because you buy. you d  ’  need but when you see – ((students saying 

something)) yes, Jequiti.. I d  ’  know if you have ever seen on SBT talking about 

this.. y  ’   watching = I d  ’  know Carrossel, a movie and then something the logo 

of Jequiti appears ((students saying something)) I ’  unbelievable, alright. So = talk-

ing about McDonald and this things, I have this here. what can you tell me, talking 



 

 

about subliminal messages, what can you tell me about these logos? ((students say-

ing something)) hungry and thirsty, ok? and  h  ’  why when y  ’   in a (.) shopping 

mall and you enter on the food court, ok? and you want to eat and sometimes y  ’   

not hungry, you d  ’  want to eat but you eat. ((students saying something))  yes, 

yes,  h y’   kind of happy, right, ok? and talking about shopping mall and this things. 

I d  ’  know if this is true. I d  ’  know but some people say that when you are in (..) 

in a shopping mall walking and window shopping you - they put some kind of fre-

quency with a sound, with some people saying something = I ’  a frequency that our 

ears, we    ’  hear, we    ’  listen to this things but our subconsciouness catch this 

.. this thing and   ’  like, I d  ’  know what is the sentence but maybe is something 

“  y  buy,   y”. I d  ’  know, I d  ’  know if   ’  true but people say this. and I have 

this kind of subliminal messages that we have everywhere, ok? this is the first one 

that I show you in the beginning, ok? and this here, for example, is like M&M’   ok? 

So - but pay attention, I have explosition, with the S in the beginning it becomes 

Sexplosition. so, all of this pictures here they are related to sex and to this part of 

things. I d  ’  know if you can understand but if you look here to the picture, yeah, I 

d  ’  know, ok? “I ’   blow your mind  w y” , if you look to the girl and to the ham-

burger may be something, ok? and I was looking to this picture here and I thought 

that this could be the same girl, because of the hair and she is doing the same thing, 

ok? look, I have here a part of the ice ((students saying something))  yes, ices, coke, 

this is an advertisement of coke, ok? so = and you, you say. why.. we have (.) a lot 

of, a lot of this things related to sex and you must think “ h  why, why everything is 

related to  h  ?” because -  h   ’  an answer = I d  ’  know if you believe but there 

exists, there is a cult, is a cult? a sex cult, I d  ’  know if I’  speaking, saying in the 

correct way but I think   ’  a sex cult that ahhhhh a lot of people, a lot of famous peo-

ple participate on this. I ’  a secret society and everything - they believe - what they 

believe - their believes is that everything must be related to sex. so, as they have 

power,  h y’   powerful. so, I d  ’  know but sometimes  h y’   owners of tv chan-

nels and this things. so   ’  way everything, not everything but the most of this they 

are related to this, ok? but, not only this, for example sometimes - do you know the 

Illuminatis? and sometimes y  ’   watching a movie, watching something and ap-

pears - I d  ’  know, for example I was watching Simpsons last week and Homer 

was, he was looking a magazine and I saw = the symbolism of lluminatis. so = when 

this becomes to religion and this things they d  ’  put to – this will not change your 



 

 

mind but   ’  just to show us that they are here, ok? and they exist and  h y’   doing 

things, what I d  ’  know but ((students saying something))  yes,   ’  the  

same (…) ok.. and I have the Disney = this things about Disney too. we have a lot of 

- I d  ’   know if you have ever watched to The Little Mermaid .. but, in the castle if 

you pay attention there is something (..) here,    ’  you see? I’   not say wh  ’  be-

cause   ’  not good, ok? but if you pay attention here on the Aristocats, this here is 

not about.. related to sex, here   ’   ok? In  this case I’  talking about marijuana and 

all of these things. because if you pay attention this cat here is smoking a cigarette, 

maybe.. people say  h  ’  a marijuana cigarette, ok? and this is the stars that ap-

pears.. if you close (?) .. if you focus on this,  h y’   leaves of marijuana. and, if you 

pay attention here you have “      z    ”  yes, people. and  h   ’  another thing, here 

=  this puppy - this little cat - he is with his (.) his ((I d  ’  know how to say “    ”)) 

((students  saying something)) with a paper and on this paper  h y’   somw draws 

about this, the same thing, ok? I d  ’  believe if this is true but   ’  there. and we have 

=  as I told you, we have  optical illusions, ok? and we have some kinds of = some 

kinds of subliminal messages too, in this case is steganography. wh  ’  steganogra-

phy ((I read what was written on Power Point)). so, I have here this picture, can you 

tell me wh  ’  the steganography that we have here? please, d  ’  pay attention on 

the text cause it starts talking about one thing and finish about a different thing, the 

text make no sense, ok? I have something here, can you see? yes? tell me ((stu-

dents saying something)) very good, I’   show you, are you looking? the steganogra-

phy is here, ok? so, here I have the text and here, the message is here. so,  y  ’   

use the text tho tell something to someone that you d  ’  want that person, someone 

to discover, ok? and I have a different kind of this, that is backmasking. do you know 

what is backmasking? ((I read what was written on Power Point)). so, I d  ’  know if 

you know Hotel California from The Eagles?  so = for example, if you play the song 

normally, forward, ok? = the song will say something but if you play the song back-

ward y  ’   listen to a different thing. I d  ’  know, in this case is something related to 

demon and this things. so, this is backmasking, ok? you record the song and when 

you play the song backward you listen to a message, a different message, ok? I ’  

not the lyrics of the song. and this kind of technic began in the earlier 50s as a kind of 

joke. a radio, she take the song and record some message in the backward of the 

song and they play the song normally on the radio and the listeners, they should call 



 

 

to the (.) to the radio what is the (.) the hidden message. so, the ones who did this 

correctly they win something, money, I d  ’  know. and.. nowadays the use of this 

technic is advanced and hard to notice (.) this subliminal messages - the government 

and this things they – they (.) made it illegal but this – still nowadays - nowadays we 

do this and this. do you believe that this can affects our thoughts and our (..) our liv-

ing? what do you think? ((students saying something))  I need to tell you this, this is 

one thing that happens to me, ok? when I was a child and till nowadays,  h   ’  a 

song of Xuxa - no, really, d  ’  laugh because   ’  sad = the name of the song is 

“M   cãozinho X x ” I d  ’  know if you know the song but when I was a kid and my 

- I used to listen to this  song I star to cry in a way that I     d ’  stop, I lose my 

breath, something.. this song really really makes me sad, I d  ’  know why.. I I be-

lieve that must be something there about backmasking, I d  ’  know. but I always cry 

when I listen to this song (…) Yes, yes,  h   ’  something in this music that I d  ’  

know. I d  ’  listen to Xuxa anymore, but maybe.. I d  ’  know, if this is on the radio 

maybe I’   cry. do you have any question or something?  

 

Aprendente XI: Isabela Duarte Britto Lopes 
 
I’  gonna talk about autism./ And   ’  in fact (..) something that is really on 

our society nowadays (xxx) uncommon disease but   ’  really affect some  

people. And  I’  telling this work because I had the opportunity to (.) stay  

some days with a guy that he has 3 years old and he has autism. So I’d like  

to show something./ 

(())Autism is a group of complex disorders of brain development and it affects  

social activities, learn activities, how the person speaks and (()) it starts to be  

diagnosed by the age of 3 and   ’  4 times more common in man than  

woman./ 

(())It affects the cortex, ganglia, amygdala, hippocampus, brain stem,  

cerebellum and corpus callosum./ (()) This is the symbol of autism and   ’  like  

that because it represents the complexity of this pathology and also (xxx)  

a mistery for, because they d  ’  have a cure or they d  ’  have (how) to  

understand it really well. (())So the puzzles represent that./// 

(())Like I said,   ’  diagnosed by the age of 3 and(())   ’  the people that have  



 

 

(has) autism(()) suffer with prejudice (()) like another people that has some other  

disease. And (()) w …- Sometimes people try to fight agains it and I’  gonna  

show it. (xxx) 

 

(()) The mind of the guy, person that has autism is kind of close because they  

see like another universe or something that we    ’  see. Th y’   always  

trying to (.) look for something to do, because they always are trying (are  

always trying) to know more about something or to discover something  

to (because) have his own mind, his own vision. And (..) it has(()) somethings that is 

good (()) 

to know (xxx) discover if the child has or not (()) autism. (()) No big smiles or  

joyfull expressions by 6 months, failure to respond to own name by 12  

months, no babbling by 12 months, no back and forth gesture, such as  

pointing or waving by 12 months, no words by 12… 16 months another  

ones, because (()) the autism does actually that, you d  ’  have the  

development of te person (())she     d ’  (()) do it like a normal child or a  

normal person as well. 

 

(()) This is a serie of photos that the father of this guy called Eli (()) did to show his 

own mind, like he did this and h … - it w   ’  like and he did this not to  

show the person smiling as everybody does, but to show the intimacy of  

the kid as autistic. And here is there smiling, photos that is kind  f… - We  

don’  think about that, we d  ’  imagine our child doing that, but it is like  

his moment of (on) his own, because   ’  what he sees. 

 

And there is another ones. (people speaking) And this is kinda scary. (people speak-

ing)/// 

 

(()) There are also some autistic person that has  h …- this skills that makes  

this one of a kind, like (..) - This is an autistic guy, he made a panoramic trip  

on (in) New York and he has photographic memory, right ? And he could draw the 

city of New York. And (()) his sister or his p  … his f       … I d  ’  know. He (she) 

told us that he could memorize  the numbers of windows of a  

building for example. And the draw (.) close, and he starting to do it. 



 

 

 

(()) And here is a story about a dog and this autistic guy. I ’  Shena the name  

of the dog and he is Johnny. (()) This dog was absolutely in horrible conditions  

and the family of this guy helped her (()) and adopted this dog ‘     it stay like  

that. A d…(()) Since this boy, won this dog, he     d…- He appeard to(.) (()) show  

more interest about the things of our world (()) like (()) he started to develop 

more and (()) be more happy or joy more, have more fun with this dog. (()) This is the 

video. I d  ’  know if w … (Rangel speaking) No, I d d ’ . But   ’  really 

cute, is this guy talking “H   my name is Johnny and this is my dog Shena. 

And (()) we - I have autism, some really bad people treats Shena bad and I think we 

made a perfect couple to show people how to be nice with people like me, that have 

this disease, and to Shena, that are, that is simply a dog. And. 

I ’  really, really. I was really “Oh my   d”   ’  really cute. You saw this and 

keep imagine and in the end of the video he kisses the dog “    k” 

(laughs) I ’  really cute. (people speaking) . Yeah, Th  ’  it. 

 

Impression about my speech 

 

First of all, I think I was really nervous about my presentation because it was my first 

work in front of a different class that I was used to. In my opinion, it has affected my 

whole speech, making me feel disappointed about it.  

Also, I identified some oral languages features as lack of concord, few discourse 

markers, hesitation, rephrasing (the video of Shena and Johnny), repetition, false 

starts and maybe others. But what really called my attention was the repetition of 

lengthening of sounds. I used that 32 times, I’  pretty sure that was my anxiety, yet 

this is a problem that I should, and will, take care of. 

Another problem, is that I forgot to say all I was used to, even with a paper to re-

member me in hands, I completely forgot to use that, and my presentation became 

shorter than what it should be. 

Finally, I realize that it was a good experience to see where I will have to improve 

more my English, and have more attention to do not make the same mistakes. 

 
 
Aprendente: Renan 



 

 

 

Transcription: 

 
Rangel: I ’  your turn, Renan. Go ahead, (.) please// 

Renan: Good evening, my name is Renan/ Eh… I’   talk about botequim// (3) I’   start 

to talk about- talking about,  h… etymology// Eh, in Portugal, boteco or botica, and in 

Spain, bodega, were warehouses or stores where foodstuffs and other kinds of 

warehouse things were sold/ Eh, these words derive from the greek, apotheke, which 

means storage, or place where goods were sold by retail// Eh (.) in Brazil, boteco or 

botequim were only drink warehouses in the past, but it got expanded and became 

very popular (..)  h… kind of bar// (3) Eh… botequins are very rooted in Brazilians 

culture because, eh, it has an eclectic and democratic atmosphere/ People use to go 

there to drink and to talk to other people, and there is no differen- difference between 

them/ eh (..) lawyers chat with janitors, students with retired and etcetera/ And every-

one talks about everything, like football, politics, soap opera, sometimes a little gos-

sip and stuff,  h… living in a kind of ethylic socialism/ Eh… they also watch football 

matches and discusses- discuss, you know? (3) Eh, the basis of a good boteco is the 

selling of alcoholic drinks, eh, beer and cachaça are the main (.)  h… and traditional 

food like colored eggs,  h… cheese pieces with ham, eh, pickled onions, pork rinds 

and fried- and any fried thing/ and on the more sophisticated ones,  h… barbecue 

and feijoada// (3) Eh, the colored eggs,  h… the- 

Rangel: Have you ever ↑eaten that? 

Renan: Un? 

Rangel: Colored eggs? (.) I’v  never seen that// 

Student¹: I never saw (.) colored eggs/ Oh my God (xxx) Where can I find colored 

eggs? 

Renan: In a botequim// 

Student²: In a good boteco! 

Student³: I saw this in Tapas e Beijos// 

Student²: Yes/ there was// 

Renan: (3) Eh… People also go there to drink to forget something bad in their lives or 

to celebrate something good/ Eh, sometimes they (…) they get very happy when they 

are drunk, but otherwise they can get rude, eh, stupid or violent/ Eh (…) some of 

them are calm (.) and quite, and some of them are not so quite/ depends of- of the 



 

 

person// (3) Eh… at the beginning of the twentieth century,  h… the botequins of Rio 

de Janeiro was frequented by local bohemians also known as malandros/ Eh, they 

used to drink a lot, to gamble, to- to bet and etcetera/ Eh, some of them were pimps 

and some of them were tricksters/ eh, they knew to play capoeira and any misunder-

standing could be a good reason for a fight/ But they also knew to play musical in-

struments, and to write beautiful poems and lyrics (.) and using their street lifestyle, 

their cultural baggage and their life experience, they composed nice songs while they 

were drinking in some botequim desk, eh, initiating the process of creation of one of 

the most important Brazilian indenti- identity/ eh, the samba// (3) At the middle of last 

century the botequins was already consolidated and popular a lot/ Anyone could ar-

rive in a boteco by the morning, after work, any time could be a good time to find the 

friends and to have a good conversation/ But at the en- but at the end of that century 

reflecting on nowadays they started to get in gen- gentrification process (é… 

elitizado) eh (..) and to lose their space to snack bars, restaurants and nightclubs/ 

Eh, it made the price to get increased and some of them to start to charge the entry, 

eh, segregating people, only looking for the gain/ then the botequins started to lose 

their traditional identity of popular culture and the term is losing its meaning of demo-

cratic place/ Th  ’  all// 

Rangel: Ok/ And (.) can I ask you something? 

Renan: Yes// 

Rangel: Why did you choose this topic? 

Renan: Because I like it so- 

Rangel: Good/ (.) Have you ever been to BH? Belo Horizonte? 

Renan: Eh, the capital of botequins in Brazil/ 

Rangel: Yeah// 

Renan: I know/ I would talk about it, but, eh, I thought too- too much complicated// 

(xxx)// 

Rangel: Would you like to say something to finish your presentation? 

Renan: N- 

Rangel: Would you like to invite people to go with you to a botequim? 

Renan: Eh, if anyone here (xxx) 

Rangel: Very good// 

Renan: can find me//. 

 



 

 

Análise 

Não realizou 

 

Aprendente: Karoline dos Santos 

 

1   Today w ’   talk about (.) idioms related to love and relationships = 

 

2   covering that subject what is love that w ’v  seen before./ 

 

3   First of all do you know what (.) idioms are? // 

 

4   YES I ’  like: “ x     õ    d   á     ” in Portuguese   ’  like - ((There is one I 

like)) “   y young at h    ” // 

 

5 I brought the definition but   ’  only to be more dynamic = 

 

6 so stay young at heart   ’  a (.) idiom related to ages it means (.) 

 

7  a old person as he or she goes older and then he keeps thinking about (.)

   ’  like a young / 

 

8 like I want to go out: I want to do things I I love: without care that age  has 

come. Stay young at heart = 

 

9 there is one more related to ages ((and I like most)) as old as hills as the  hills, 

sorry   ’  like the person is very old and we have this expression  in Portuguese = 

 

10   let me see if I remember other “        my    ”(...) 

 

11   ’  like somebody is pulling my leg it means somebody   ’  like - the  word 

exactly is not cheat on you but   ’  like how can I say that? (3) 

I ’  close to cheat on but   ’  not cheat on I’   read the definition 

 

 



 

 

(Reading: Idioms. Where do idioms come from Idioms often come from jargon – the 

technical language used by a group of specialists. What are idioms? 

'Idiom' is not originally an English word – it is one of the many that have come into 

the language from Greek. 'Idiom' means 'one of a kind' and indicates that a phrase is 

being used with a special meaning that can be very different to the literal mean-

ing.Idioms are a problem for language learners because they have to be learned in-

dividually, they are often ungrammatical, and English people often assume that their 

listeners know the idiom, and make a joke or a pun on it. How do you recognize an 

idiom? 

Idioms are recognizable because the literal meaning might not make sense.) 

 

12    ’  like pulling my leg somebody   ’  like doing this kind of things// 

 

13 now related to love there is hit it off .Hit it off with somebody means to be 

friendly with each other immediately we have another sorry another word to that get 

on well with (3) 

14 as we can see in the example we hit it off  beautifully – we liked all the same 

things, and we liked each other a lot. 

 

15  Imagine you are in cantareira and you met the person and then it's like we hit 

it off we have the same likes and dislikes oh how great! I ’  something related to love 

((now    ’  see I think I'll stay here)) 

 

16 Puppy love ((this one this one I like most)) romantic love which a young per-

son feels for someone and which usually disappears as they become older 

17. At the time I was sure I would marry him when I grew up but of course it was just 

puppy a love. 

18. ((Yes I thought this so funny we we (repetition) have this tendency to think puppy 

  ’  like is the son of a cat or dog   ’  like a “f  h   ” and   ’  something so cool that 

this idioms is so romantic itself.)) 

19. We have this kiss and make up. Kiss and make up to become friends again after 

a fight or argument or   ’  like you go back with the person you love after a fight 

we have here the lyrics of Kate Perry hot and cold 

20. We fight we break up we kiss we make up. 



 

 

21. I ’  like we had an argument but now we are back ((I love this song)). 

22. Pop the question ((I like this one a lot as well)) to ask someone to marry you in-

stead of saying please would you marry me you say I’  going to pop the question 

to you, to ask someone to marry you 

23. Do you think he's going to pop the question Kath? **Profund deep (**wrong word) 

24. Find Mr. Right or Ms. Right this one, ((for me   ’  M,r. Darcy from Pride and Preju-

dice because for me h ’  the perfect man)) 

25. The woman is hoping to find Mr. Right  h ’  hoping to find the ideal man, a lovely 

person a intelligent guy this kind of things 

26. Settle down the begin to begin to live a quiet and stable life (often used after get-

ting married or getting a job) 

27. My friend settled down and started a family after he finished university. 

28. And  h   ’  one lyric of one song from Adele.  

29. All of you must have seen this song at time of your life 

30. Fall over heels this one I have other but I d  ’  know if   ’  formal   ’  head over 

feet 

31. There is one song from Alanis Morissette and the name of this song is head over 

feet it means to fall deeply in love with someone, especially suddenly. 

32. Roger fell head over heels with Maggie, and they were married within a month. 

33. Very few people actually fall head over heels with each other 

34. ((Any questions guys? Am I going too fast?)) 

35. There is here something more YES so I’  finishing with this kind of idioms we 

have seen a lot of them now I’   show you only something curious about the lan-

guage. 

36. Fall in love with somebody is an idiom in English   ’  a expression a fixed expres-

sion falling for me it means a process and we have been in love you already love 

somebody 

37. Here we have verb reflexive in Portuguese se apaixonar   ’  what is curious in 

French we have verb pronominaux  ’     d     ’  the same thing as falling in love 

but   ’  reflexive as “       x    ” in Portuguese   ’  very funny and in German 

the structure fall in love with   ’  a reflexive verb as well 

38. How can you see   ’  different and I brought one picture most of you have seen 

this and I like this picture   ’  like   ’  a quotation by Taylor Swift we should love 

not fall in love because everything that falls gets broken 



 

 

39. We are working with these collocations   ’  like why fall in love   ’  like the same 

thing as fall on the ground a and broke up you break up with a person how can 

we use these collocations in English if there is reflexive verbs in Portuguese for 

that . And I found very interesting these kind of things let me see if there is some-

thing more. Th  ’  all for today guys 

 

Aprendente: Brenda Ferreira 

 

I’  gonna talk about the Costa Concordia cruise. I d d ’  bring any image or video, 

but what I have is, is an experience as a person who was travelling  in a cruise when 

a Costa Concordia sank. I was on the (.) Grand Celebration that is cruise by Ibero 

who (.) who  is also from Costa, Costa (..)  who was the (…) oh God I forgot the 

name, who was the (..), who was owner of the Ibero, so the cruise I was travelling 

was very very (..) look a like a lot with Costa Concordia and when the cruise sank my 

boyfriend  watch  the television and  though (…) such a bitch she lied to me  h ’  in 

Europe and she said to me she was in Argentina. Actually I was in Argentina,  h ’   

h ’  so (3) obsessed with me sometimes that he though I was lied (.) to him. So (..) 

why Costa Concordia sank? The research I’v  made on internet  said that (..) what 

happened  the Captain though he knew very well the place and he decided not to 

follow the route and then the cruise beat on the reefs and when the cruise beats the 

lights fall down  and everybody  got, become  .. very, very afraid actually and  he de-

cided not to tell the police or anybody what was happening, because I though he was 

afraid actually and.. the authorities only knew what happened because, what I read  

was that I d  ’  know if   ’  true that a.. guy who was there talk with someone who 

was  in the land, you know and  he talked to the authorities, but the captain d d ’  told 

anything, so actually he ordered dinner before the cruise beats on the reefs, so I be-

lieve he was very.. he was ridiculous actually in my opinion, because  he left the 

cruise before everyone and 32 people have died and people have jumped in the wa-

ter because they knew the cruise was sank, was sinking actually but the authorities 

d d ’  come very fast because because the captain decided not to tell the authorities 

what has happened and what happened to Costa Concordia was a completely loss 

they     d ’  fix and it is very expensive it was very bad for the Costa actually and I 

also read on the internet that they offered to every person who was there eleven 

thousand  pounds, I guess. Some of them accepted, but some of them d d ’  and 



 

 

they are, they are looking for justice to gain something  and the day  the Costa Con-

cordia sank  I was on Argentina it was on thirteen, January of 2012 and I passed the 

entire day in Argentina, when I, when I came back to the, to my cruise everybody 

was talking about and I     d ’  talk to anybody because the telephone there was 

very expensive, if you decided to call someone and the internet was very, very ex-

pensive too, so I told everybody my boyfriend  and  my family that I would call them 

that day, on Saturday thirteen  but I completely forgot , because when you are in Ar-

gentina buying so many things I completely forgot and I, I d d ’  knew  that what has 

happened and when I came there it was like my God imagine how my family are in 

Brazil and my boyfriend but I d d ’  knew actually and many people who was working 

in my cruise have many, many person in the family who also works in cruise and the 

(.) the woman who was cleaning my (..) bedroom was very, very nervous because 

she said her sister used to work on Costa Concordia and so it was you know, I d  ’  

know if you ever  heard that things d    ’  happen , you know if a cruise sank today 

it w  ’  happen tomorrow but it was very,very scary for a person, for a person who 

was travelling when that happened and (.) actually I believe it only happened  be-

cause of the captain because it is very secure, you know , you, you, actually you 

d  ’  feel you are in the water I think it is an amazing travel, way of travel but it was 

only (..) irresponsible of the captain and the, the Costa decided to pay a lawyer for 

him, but when they discover  what has happened  they canceled and I d  ’  know if 

the, if he is responding at the jail but I knew he was arrested at the days and I also 

read that at that region because of the, the cruise (…) many, many oil have become 

the water very dirty and it was not a (..) a tourist place anymore the cruises d  ’  go 

to that same place  anymore, I d  ’  know why and some (..) some things are inter-

esting, I read on the internet there was a person on that cruise whose grandfather, I 

guess or grand grandfather have died on Titanic  and she, she though it could hap-

pen everything again, but now with her but it was, the cruise was very, very near the 

land actually, many people jumped in the water and go swimming to them, to that but 

I also read, I d  ’  know if   ’  true actually by the time the cruise beated on the reefs 

the song of that movie Titanic singed by Celine Dion was (.) was playing in the res-

taurant,  I d  ’  know if   ’  true I read on the internet it makes part of the curiosity of 

the case and when you sent an e-mail  with the most searched things on the internet 

in 2012 by the time I read I, I though I’  gonna talk about this because it was almost 

a personal experience, you know you are travelling and then it happens you become 



 

 

afraid but I also thought it was a very secure way of travelling and very funny too, 

so(..) 

Rangel:  Do you have any idea of how long it takes from Brazil to Europe? 

I think   ’  15 days without stop. 

I’v  made a fast and not very elaborated presentation mainly because I really wanted 

to see how is my English and I though that if I had prepared everything I c   d ’  

know exactly the quality of my English,  h  ’  why I d d ’  elaborated topics. If I have 

done it probably my presentation would be better but with a non prepared presenta-

tion I realized some particularities in my English that I would never imagine that hap-

pens, like the repetition of very, everytime I wanted to say that something is very I 

said very, very to intensify and I never realized that before something related to that 

used to happen in pprtuguese too some time ago a friend of mine told me that I used 

to say sim sim, probably   ’  something from my “ d      ”. I think that my biggest 

problem with my presentation was my poor vocabulary, somethings I knew the word 

but I completely forgot at the time like when I said that I forgot the name I wanted to 

say company that I was travelling in a cruise from the same company as Costa but I 

    d ’  say that probably because I was nervous, I also made mistakes with gram-

mar, actually I have a terrible problem with grammar and even making some mis-

takes in my presentation I realized that my grammar had improved from some time 

ago, other thing I have realized about my speech is the repletion of words when I 

d d ’  know what talk after , like when I said that the authorities d d ’  come very fast 

because because the captain … maybe what I have to do to solve this problem is 

study more about prepositions   ’  always good when you d  ’  know what to say I 

realized that I use so and you know many times and although some people believe 

that   ’  not a good thing I think   ’  is better than repeat the words as I’v  done and 

turns your speech more logic and easy to understand. But in general I’  satisfied 

with the quality of my English I know I’  better than that but I also could see that I 

had improved a lot from some time ago and I think   ’  everything a practice question. 

 

 

Aprendente: Stephany Teixeira 

 

Hi, my name is Sthefany/ and I'll talk about carnival. And I'm pretty nervous. (.) So, I 

think everybody  



 

 

knows what's carnival. (..) It's a big party [it's the biggest party in the world.] And/ that 

occurs before Lent.  

Lent is like a- When you don't/ eat meat, you know? I forgot the name in portuguese. 

Before easter.  

It starts with...= in Greece many years before Jesus Christ. And it was a festival for 

Dionysus. (teacher speaks)  

Yes, the God of wine and parties. But then, many many many ma:ny years after they 

be...- the carnival become a catholic party. 

The... (3) They have ma:ny origins name: the carne levare from italian that means "to 

remove meat".  

[They are basically the, the same thing.] Carne vale that means almost the same and 

I think that make more sense.  

And carrus navalis is the most (it) nonsense at all, but   ’  a/ parade of masks/ boats 

parades (3). And/ in the United States they d  ’  say carnival.  

I d  ’  know how to say- I google it and the woman said mardi gras. I ’  a French. 

You know hot to-   ’   

mardi- I d  ’  know how to say it (()) Yeah,   ’  something like this and I d  ’  know 

how to say it. (()) 

Yeah/ Because our carnival and Carnival in New Orleans [ h  ’  the most famous 

carnival in the  United States] came from-   ’  based on carnival from French.  

And there= you can say mardi gras or fat Tuesday, that is the last day of      v  .(…) 

Ah, this: “ h  w     

     h   ” is that- I think everybody knows that have some necklace// beads, I 

guess. And people  

throw it and the/ the the woman show your boobs to someone. I think   ’  cool, be-

cause here, in Brazil,  

we do this for free: And? I found out that here, in Brazil, it happens, but the woman 

not show her boobs/ they kiss the guys/ And we here, in Brazil, we do it for free// The 

parade in New Orleans (3) The king cakes. These colors are  

the colors of mardi gras and they have/ a meaning that I d  ’  remember. I ’  here// 

Let me check. 

P     ’s for justice, gold for power and (xxx) green is for faith. (3) And  h  ’  the reci-

pe (.) I w   d ’  eat it,   ’  strange. (xxx) The carnival in the Rio is considered the big-



 

 

gest carnival in the world. And I guess   ’  in the Guiness Book. (…) I think everybody 

knows about carnival in Rio. I ’  differente the (3) others  

places beacause we have samba and schools of samba and there    ’  in no others 

places. (…) I think the costumes here are the worst, because in New Orleans you 

can see   ’  very colorfull and h   … = I d  ’  know,   ’  strange,   ’  pornographic. 

↑A d there is no costume,  h  ’  the point. But many people  

off a:ll the world come here and there is countries that are no carnival. Because car-

nival, as I said,   ’  a festival catholic and the christians countries d  ’  have.// I ’  

“B         ” -We have the (3) biggest street party. I guess   ’  two        … [Million, 

I’  sorry.] per day in the street on carnival. . ↑A d we have only four days of carnival, 

I think in New Orleans   ’  one week. //A d…  

  ’  all. 

 

Comment 

In my opinion I d d ’  do a great job because I was so nervous, I never presented 

something like this. I forgot the words I’d like to say all the time during the presenta-

tion. I have to pay attention in verbs in third person, because I always wrong it when 

I’  nervous. And I use “  d” all the time instead of others conjunctions. I'm insecure 

and I have to improve my pronunciation, vocabulary and grammar, and I think my 

vocabulary is pretty poor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
Aprendente I Maria Olivia Gonzalez 
 
Transcription – Man Down 



 

 

The music is by Rihanna ,   ’  called Man Dow. So I separated some words and any-
one knows what is altercation? I d d ’  know either so I go to the Urban Dictionaire 
and I...I ’  a school term for fight. She says “Wh   started with a simple            ” “ 
What start with a simple            ” what start with a simple fight. This is an example 
: He was suspended for an altercation with another student, is the same as fight. 
Ok, Coulda been       dy’  son is just a contraction (...) Could have been some-
  dy’  son and Peggy Sue, I d  ’  remember wich part of the song (...) Let me just 
remind what it is (...) Really? I ’  a girl who knows just what to do when you are not 
feeling good. I ’  a girl who can, when you are in a bad mood she lifts you´re mood. 
Yeah, because Sue is a name. I d  ’  know. 
There is this word that I d d ’  put here but   ’  trigger. Everybody know what is trig-
ger? (noises and laughs rs)  
So, my vídeo starts in a train station nd there is a man walking and there is Rihanna, 
the singer of the song ans she is looking very angry at this guy ans she is going to do 
something. She point a gun at him and...and shoot him shot him and he dies and she 
after that she ran away. 
And then   ’  going to have a flashback when the song is going to explain why she did 
that. So  h  ’  a very reggae music and style, you can see the long hair, the clothes 
and she seems to be very, she seems to be adorable, sorry, she seems to like, eve-
ryone likes her, she likes everyone. She is a very comunicative person. And she 
seems to be in a bar and she is going to see a guy and she gets interested in him 
and he seems to be interested in her but now nothing happens, see, now she waves 
for this guy . Ahh she is walking, I think she is going to a Market, I d  ’  remember 
now,    ’  going too see. But she talks to everyone, everyone knows her. She is really 
famous in this place. 
Now she is going to...she is on the beach and there some kids playing, d    ’  make 
any sense to the clip. I d  ’  know,   ’  just to pass the time and she is singing now. 
And now  h  ’  a party, it seems to be a night club and she is going to met with that 
guy that she met earlier and there was na atraction and she is going to met him now. 
Ok, I think now this guy, in the red t-shirt, is approaching and they are talking, you 
now that stuff that happens in night clubs. And now, I d  ’  know if the guy say some-
thing to her that she d    ’  want to be with him anymore and she start to pull him 
back. And she leaves the night club, probably is going home but the guy is going af-
ter her to get some explanation why she d d ’  want  to be with him. He is going after 
her now and he will try to kiss her by force but she refuses. It d d ’  show us but the 
clip pass the idea that he rapped her. Th  ’  why she get so angry that w ’   go back 
to the beggining of the clip show her shooting him at central station. See the guy is 
with the t-shirt (...) and now she is going back home, she is going to pick the gun and 
 h  ’  it. She is going to shoot him with the gun because he did this to her . 
 
 
 
Aprendente IV Juliana Dantas 
(( )) Oh sorry (3) ok so: hello everybody (( )) = I chose a song from Beyonce?/ and 
this this one of (xxx) famous of of her?/ And I chose some some words that I thought 
interesting? for in for instance? jag jag I d d ’  know what it wa it was and I d d ’  
know what i what the   ’  a word similar to this so I put in Portuguese (( )) pingente 
jag is pingente (( )) [  ]/ I think   ’  something you wear you wear in the necklace//
  
 



 

 

 
 
  
(( )) and and in the song? she said eh you get me twisted get somebody twisted 
means get somebody confused?/ (( )) and and she said as well a matter fact matter 
fact and in the dictionary I looked up and I and I saw as a matter of fact the the origi-
nal and matter fact because   ’  oral language/ and it means actually, in fact (( )) ok
   
and chick I think everybody knows chick because (2) in sitcoms in movies American 
American people always say chick that chick and it means girl and in the in the song 
she said you was everybody knows you was means you were (( )) and   ’  very com-
mon in the: in the English language? as in Portuguese? they too make some mis-
takes/   
Ok? And (2) she says = shed shed shed tears (( )) oh thank you roll roll around (xxx) 
I think I put wrong roll around means go for a drive ok and: shed (xxx) drop is a a way 
a a a formal way to say drop when you drop when you shed a tear you drop and I 
d  ’  know (( )) if it is correct but you drop a a tear?/    
 
 
 
and wink of sleep I d d ’  know I d d ’  I DIDN’T FIND the meaning but I thought I 
thinks   ’  some sleep because wink means blink? when you blink the eye? and: I 
think it makes sense (( )) wink of sleep is some sleep she said I w  ’  I w  ’  lose a 
wink of sleep (xxx) (( )) some sleep alright?/   
and now I’   show you the: videoclipe? (( )) yes (( ))// 
(( )) alright I will try we can see Beyonce (( )) with his ex-boyfriend? in her house? (1) 
and  h ’  kicking kicking KICKING HIM OUT  h ’  kicking him out because he 
cheated? on? her?/ (2) and always have to be: a dance part because (xxx) dancer as 
well?// (3)   
 
I think it is very feminist because I think the most? of the songs of Beyonce are are 
very feminist because always the woman is the correct and:/ I think   ’  not like that 
but/ (1) and ahn  h ’  she thinks h ’  he she is superior? and: the guy are: the guys 
(xxx) another guy (xxx) other life?/   
(3) she seems very: very comfortable with the situation it seems she d    ’  care// 
(3)   ’  interesting because the guy said she she is a  h ’  such a fool? and   ’  like 
she she h ’  = making fun of her? he said y  ’   never y  ’   never find a guy like me 
(( )) (3)   
 
(( )) she  h ’  waiting for another guy because (xxx) say in the end of the clip the guy 
will show and she will go out with him (.) she is  h ’  getting dressed (xxx) (it) – in 
that scene she seems  h ’  very comfortable very happy? I d  ’  know if   ’  true? or 
obviously?// (3) (( )) oh the bra yeah (2) anyway// and and in the end the the guy 
showed/ (( )) as you can see everybody is replaceable// 
   
   
 
Analysis:  
I could notice some differences between this speech and the last one. This time my 
fluency was better, I d d ’  make many pauses and repetitions only when I was inse-



 

 

cure. Some mistakes of grammar were made by me more than before. I think it hap-
pened because sometimes I got lost or because I d d ’  pay attention.  I notice my 
constant use of the word “       ”. It seems I’  always trying to explain things. A lot 
of times I could not understand any sentences that I spoke maybe because of my 
insecurity although I was more comfortable than the other time. At the end of my dis-
course I got very lost so sometimes I changed the direction of the speech. I have to 
emphasize my many pauses. I must confess that I improvised during the videoclipe 
and  h  ’  why the explanation was not so good.  When I was speaking I thought my 
speech has been so terrible, but listening to myself I realized that I was better than I 
thought. The main problems were the pauses and the mistakes of grammar. Con-
cluding, in my opinion I evolved in some aspects like fluency and hesitations and 
repetitions, and I can also conclude that the jitters and the insecurity are still prob-
lems for me and  h  ’  why I make the most of my mistakes. 
 
Juliana Dias Dantas 
 
 
 
Aprendente V Priscilla Hoelz Pacheco 
 
Universidade Federal Fluminense 
Subject: Língua Inglesa III 
Teacher: Rangel Peruchi 
Student: Priscilla Hoelz Pacheco 
 
 
 
I- Song´s name, duration, style: 
 
Fluorescent Adolescent (Arctic Monkeys) 
Duration:  2’58’’ 
Style: Indie rock 
 
 
II- Song´s lyrics: 
 
You used to get it in your fishnets 
 Now you only get it in your night dress 
 Discarded all the naughty nights for niceness 
 Landed in a very common crisis 
 Everything's in order in a black hole 
 Nothing seems as pretty as the past though 
 That Bloody Mary's lacking a Tabasco 
 Remember when you used to be a rascal? 
 
Oh that boy's a slag 
 The best you ever had 
 The best you ever had 
 Is just a memory and those dreams 
 Not as daft as they seem 



 

 

 Not as daft as they seem 
 My love when you dreamed them up... 
 
Flicking through a little book of sex tips 
 Remember when the boys were all electric? 
 Now when she tells she's gonna get it 
 I'm guessing that she'd rather just forget it 
 Clinging to not getting sentimental 
 Said she wasn't going but she went still 
 Likes her gentlemen not to be gentle 
 Was it a mecca dobber or a betting pencil? 
 
Oh that boy's a slag 
 The best you ever had 
 The best you ever had 
 Is just a memory and those dreams 
 Weren't as daft as they seemed 
 Not as daft as they seemed 
 My love when you dream them up 
 Flow, where did you go? 
 Where did you go? 
 Where did you go? Woah. 
 
Falling about 
 You took a left off Last Laugh Lane 
 You just sounded it out 
 You're not coming back again. 
 
Falling about 
 You took a left off Last Laugh Lane 
 You just sounded it out 
 You're not coming back again. 
 
You used to get it in your fishnets 
 Now you only get it in your night dress 
 Discarded all the naughty nights for niceness 
 Landed in a very common crisis 
 Everything's in order in a black hole 
 Nothing seems as pretty as the past though 
 That Bloody Mary's lacking in tabasco 
 Remember when you used to be a rascal? 
 
 
III- Cultural/grammatical aspects presented to the class: 
 
 
Fishnets 
Type of tights wore by punky girls. Look like fish nets sewn into stockings. 
 
Rascal 



 

 

1. a disreputable person;  villain  
2. Gay gangster 
3. Malicious, rogue 
 
Slag 
1. A coarse woman (Brit slang) 
2. Rubbish that is not worthy 
3. Physical trash 
 
To sound out 
To investigate 
 
Flo 
The most beautiful, intelligent and lovely girl you know. 
 
Mecca daubber  
I ’  a big pen used to mark scores in bingo 
 
 “Th   Bloody Mary's lacking a T      ” 
Bloody Mary is a cocktail made of some ingredients, including Tabasco sauce. 
Tabasco is a hot red sauce, made of peppers. 
 
 
IV- Speech transcription: 
 
So (discourse marker), Arctic Monkey, Fluorescent Adolescent. // 
The guys.// 
I have chosen six or seven expressions, I d  ’  remember. // 
The first one is fishnets. Type of tights wore by punky girls. Look like fish nets sewn 
into stockings. Can you visualize the socks? // 
We use it in fantasy parties.  Y  … “             ”. I could say a group of people 
that steal the others. ((Laughers of audience)) // 
Rascal. I found three different meanings. In fact, I found more, but... the three princi-
pal ones (xxx). / 
Well, one: a disreputable person, a villain. Malicious,      … or a gay gangster. 
((laughers of audience)) // 
In the song, I guess   ’  a disreputable person. In Brazil, we can say “     d  ”  but 
malandro in the bad meaning, not in the meaning of “     d   da     ”. The bad 
meaning. // 
Gay gangster I d  ’  know. I found it in “      d        y”. // 
Slag: it can be a coarse woman. I ’  a Brit slang. Someone who sleeps around. But it 
can applies also (lack of concord) to men, coarse men. Or a rubbish that is not wor-
thy or physical trash. / 
In the song, in the translation that I’v  found, they consider rubbish that is not worthy, 
but in my opinion,   ’  a coarse men. / Because the song talks about a girl that used 
to have a lot of fun, sex, drugs and    k’ ’      you  know (discourse marker), and she 
d    ’  anymore. // 
To sound out is to investigate. // 
Flo, when he says: “Oh Flo, where did you   ?” Flo is the most beautiful, intelligent 
and lovely girl. I d  ’  know if she is so lovely,    … (unfinished discourse) // 



 

 

And mecca d     … (topic comment structure)   ’  a really big pen used to mark 
scores in bingo.  I think we d  ’  have it in Brazil. But I, I, I, I (repetition) brought a 
picture. After    … (unfinished discourse) He says mecca dauber        … the guy 
says (err) (discourse marker) “I  it a mecca dauber or a betting       ?” Is it a really 
big pen or a small pen, but in another        …  // 
And a curiosity: when the song says “Th   Blood M  y’  lacking a T      ”. Blood 
Mary is a cocktail made of some ingredients, including Tabasco. And Tabasco is a 
hot red sauce made by (grammar mistake) peppers. So Blood Mary could be the girl, 
and she is lacking something that she used to have. And   ’  all. // 
The video is a little bit wild : // 
The video starts with a car chasing. They arrives (lack of concord) in an abandoned 
place and starts a fight between a group of clowns and a group of non-clowns. /  
So, a lot of punches, and “ h  I hate y  ”  and “I will kill y  ”  when the leader of the 
group of clown and the leader of the non-clowns (topic comment structure), they 
came across and they recognize each other, but it d    ’  matter, “ h  I will kill y  ”. 
// 
And even the elderly man is destroying everythin … / 
 I am afraid of these clowns.// 
Oh, chairs, chairs flying,         … // 
And it shows now (…) the leaders, and they are still trying to kill each other (…). The 
video has nothing to do with the song. // 
“Oh  I am destroying this car, because, you know (discourse marker), I am power-
f  …”  // 
And the clown is still chasing the non-clown. “ Oh, I will punch you, I will punch 
y  ”…  and so he asks: “h w could it come to  h  ?” / 
And the video shows a flashback, a moment in their childhood that they were friends, 
and they were different, but although they were different, they were still having fun. / 
Drugs, you know (discourse    k  )… in the eyes.// 
And although they were different, they were having fun. / 
I ’   h   … (false start) Th y’   photos of the guys of Arctic Monkeys.// 
And   w… a doll is flying. I ’  a doll,   ’  not the guy./ 
A purse will appear a lot of times, but I d  ’  know what the hell this purse means. It 
appears a lot of times,    … no meaning./ 
And everytime, punches, kicks, and  “w  are still fighting because we are     ”… and 
then, the non-clown is going to run away. And, “ h  I d  ’  like this purse   y    ”. 
And the non-clown tries to run over the clown. But he d    ’  succeed. And the 
clown, very cool, (err) (discourse marker) he notices that the car is lacking fuel and 
so, “I will drop my cigarette lighter, because I am very cool, and although we were 
friends, I d  ’  like you   y    ”. // 
And now he starts to remember again, oh, “    childhood, but it d    ’  matter any-
more, because drugs, you know (discourse marker), drugs, a lot of drugs. And it 
seems that I’  sad, but I’  not   d”. // 
 
 
V- Comparison ( Planned talk I/ Planned talk II): 
 
 
In my opinion, the planned talk II was much better than the planned talk I, because it 
was more spontaneous, effortless and free. Not having a paper in my hands helped 



 

 

me a lot to be more natural and not thinking all the time if I was speaking something 
wrongly or forgetting to say something important. 
This second activity made me feel more comfortable, mainly because I studied a lot 
the song and it made me feel less insecure and, because of it, less nervous. It made 
the speech more fluent and natural. 
Due to this feeling of being more free and the necessity of speaking fast to follow the 
rhythm of the video clip, I made some grammar mistakes, as “   can APPLIES A SO”  
in a completely wrong way of structuring the sentence, and the use of “  d   y” in-
stead of “  d   f”. 
In other opportunity, I tried to speak so fast that the expression “    to do with some-
 h   ” was completely mispronounced.  
On the other hand, I used the discourse markers in a very consciousness way and I 
d d ’  use “  ” in an indiscriminate way as I did in the first presentation. 
So, I believe that, although some mistakes that I kept on making, this second speech 
sounded more natural and it is a really good point to be considered. For sure, I’   
keep on trying to be more natural and to make fewer mistakes in grammar and in 
pronunciation. 
 
 
Aprendente XII Isabela Duarte 
 
Universidade Federal Fluminense 
Subject: Língua Inglesa III 
Teacher: Rangel Peruchi 
Student: Isabela Duarte Britto Lopes 
 
 
 
VI- Song´s name, duration, style: 
 
1. Everybody Talks – Neon Trees 
2. 3’54’’ 
3. Pop Rock 
 
 
VII- Song´s lyrics: 
Hey baby won't you look my way 
I can be your new addiction 
Hey baby what you gotta say? 
All you're giving me is fiction 
I'm a sorry sucker and this happens all the time 
I found out that everybody talks 
Everybody talks, everybody talks 
 
It started with a whisper 
And that was when I kissed her 
And then she made my lips hurt 
I could hear the chit chat 
Take me to your love shack 
Mamas always gotta back track 



 

 

When everybody talks back 
 
Hey honey you could be my drug 
You could be my new prescription 
Too much could be an overdose 
All this trash talk make me itchin' 
Oh my my 
Everybody talks, everybody talks 
Everybody talks, too much 
 
It started with a whisper 
And that was when I kissed her 
And then she made my lips hurt 
I could hear the chit chat 
Take me to your love shack 
Mamas always gotta back track 
When everybody talks back 
 
Never thought I'd live 
To see the day 
When everybody's words got in the way 
 
Hey sugar show me all your love 
All you're giving me is friction 
Hey sugar what you gotta say? 
 
It started with a whisper 
And that was when I kissed her 
And then she made my lips hurt 
I could hear the chit chat 
Take me to your love shack 
Mamas always gotta back track 
When everybody talks back 
 
Everybody talks 
Everybody talks 
Everybody talks 
Everybody talks 
Everybody talks 
Everybody talks...back 
 
It started with a whisper 
And that was when I kissed her 
 
Everybody talks 
Everybody talks...back 
 
 
 
VIII- Cultural/grammatical aspects presented to the class: 



 

 

 
• Chit Chat: n. Popular Brit slang for vapid, meaningless chatter or polite "warm 
up" conversation   
         Example: "Cut the Chit Chat and get your clothes  ff.“ 
         Song: “I could hear the chit  h  .“ 
• Love Shack: It is a romantic place where couples can get together. A very 
simple and small building made from pieces of wood, metal or other materials. 
         Example: “ Love rules at the Love Sh  k!” 
         Song: “T k  me to your love  h  k.” 
• Itching: to have or cause an uncomfortable feeling on the skin that makes you 
want to rub it with your nails. 
         Example: “Th   cream will reduce the    h   .” 
         Song: “A   this trash talk make me    h   .” 
• Friction:  tension between two people, often in a relationship (sexual, friend-
ship or business). 
         Example: “Th   '  so much friction between Samantha and her boss      y.” 
         Song: “A   you're giving me is f       .” 
 
 
 
 
 
 
IX- Speech transcription: 
 
So (.) I’  gonna put another video. And here is the band. (27) I ’  a movie, as you 
can see, and then starts a bunch of shots and there are some zombies. That is the 
theme (of the movie), (:) all the clip start in a drive cinema, that was really common in 
the 70’ . And then, some guys went to a cabin. / And then, the song starts.  
They are entering in the house./ And she is the waitress and   ’  the song is waiting 
for her (xxx). And then, she is serving everybody and then she starts to flirt the guy of 
the car.//  The guys (zombies) walking by motorcycles. // And everybody wants the 
food but she is always serving everybody (?). // 
So as you can see, she do (does) it to all the guys (…)  even the nerd guy (one)./ 
And then she takes the nerd guy and go with him to a hidden place and then, sud-
denly, the movie goes to (turns into) reality and she attack (attacks) the guy./ So the 
zombies try to go (break) in the house, to get the boys.// So the zombies start to 
knock on the door. The guy gets scary, they start (starts) to broke (break) the win-
dow. And he broke a glass bottle in his head. 
And then they tried to fight against the zombies./ And then, she goes with another 
guy to the same place and put fire in him.// This is the video clip guys, I hope you 
enjoy it. (claps). 
 
 
X- Comparison ( Planned talk I/ Planned talk II): 
 
In my opinion, in this presentation I got better about the use of lengthening of sounds, 
but yet, I still have problems with repetitions, lack of concord and some other things. 
However, what really pisses me off,  is the fact that my mistakes is not because I 



 

 

d  ’  know the language, but because I get nervous and can not be focus enough in 
my      h’  mistakes. 
 
 
Aprendente III Luiz Felipe 
 
Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Letras 
Português/Inglês 
Disciplina: Língua Inglesa III 
Professor: Rangel Peruchi 
Aluno: Luiz Felipe 
 
Transcription about Linkin P  k’  song 
 
 
Rangel: Go  h  d… Luiz Felipe. 
 
Luiz: Ahhh/ I’v  chosen this one ‘      I love this band/ Linkin Park. 
Person: Really? 
Luiz: Really? (Laughs) (xxx) This one is my favorite song/ yeah/ and this song has a 
lot/ a lot of meanings and a lot of phrasal verbs. It was kinda hard to choose just 
 h   … 
Rangel: You coulda choose     … 
Luiz: I know/ but I (xxx) tried to choose the best     …   the hardest ones. 
Rangel: Ok. 
Luiz: Ahh/ the first time I/ I listened to this song/ I realized that we use a lot “   mat-
   ” and “d  ’        ”. Th   ’  difference between one and other. (..) Here/ No mat-
ter is usually used in a context of future. The important thing is the action/ even it is 
risky. No matter how far w ’v  come/ I    ’  wait to see tomorrow. I ’  always in the 
future and   ’  always/ ahhh/ followed with another sentence. No matter/ I    ’  wait to 
see tomorrow. (…) Ahh/ here/ It d    ’        /d  ’  matter is usually used in a con-
text of present and when something is not worth. But in the end/ It d    ’  even mat-
ter (..) Ok/ ahhh/ I         …/ while I was watching/ (xxx) the song/  h   ’  a differ-
ence when we use in the end and at the end. At the end is when you talk about the 
opposite of at the beginning. And IN the end is used when you talk about finally/ ok? / 
(..) Th   ’  a time in the song/ mike says watch it fly by (..) I was picturing what is fly 
by? I googled it /the meaning is when time appears to move quickly. As I get older/ 
the     … the years just fly by. (…) And to tick away/ for seconds or minutes to go by 
as the clock ticks. Watch it fly by/ the clock ticks life away. (..) And the v d  … (long 
pause) 
 
Rangel: Can you just turn the volume down/ just a little bit more/ ‘      of the kind of 
the song/ we have to listen to you. 
Luiz: Is it good? Sixteen? 
Rangel: I ’  ok. 
Luiz: I’v / I’v  searched/ and even the Linkin Park cannot say what the video repre-
sents. They kinda mixed everything. So/ what w ’   going to see is my personal 
comprehension. I ’  kinda of statue in the desert/ and they both are the same person. 
And/ as we can see/   ’  a desert/ and the music talks about an end of a relationship. 



 

 

And I think the relation was so devastating that/ ahhh/  leaves a/ left a desert/ and 
while these are trying to sing this song/ ahhh/ (xxx) to a life/ and then we can see the 
plaints dying and trying to get back to life/ and  then we see the band as a whole 
thing (..) an interesting fact was the clothes of mike/ they became fashion/ in (xxx) 
2000. All the guys/ all the teenagers was wearing something like that. Spike hair/ ear-
rings (laughs) here/ this kind of (xxx) not dying. And I think the statue/ right there/ is 
where they wrote the song/ we see a lot of statues inside the statue/ to show power/ 
maybe (…) here we see a lot of plaints around him (..) Here../ while h ’  singing the 
song/  we can see kinda / ahhh/ I d  ’  care/ it happened and it happened/ I’  ok 
right now/ I just wanna show how I’  right now. But then/ the weather starts to 
change. (..) And cam is rolling/  (..) (xxx) what is nice/ while his eyes is closed/ the 
weather is already changed. (…) And then/ comes the anger (..) lot of bats/ and dark 
side (.) all the rain/ the screaming (…) the lights (..) and with the power of the anger/ 
the statues starts to move (…) after the end/ after the song/ we can see the camera 
goes off (…) and shows a land (.) a Greenland. Th   ’  no longer anger/  h   ’  no 
longer/ I d  ’  know/ the fury. I ’  only the nature/ once again. 
Rangel: Very good. 
A: Like the sun comes before the storm. 
Luiz: What? 
A: The sun comes before the    … 
Luiz: The sun comes before the storm. (..) 
Rangel: Before or after? 
People: yeah/ after. 
Luiz: Ok/  h  ’  it. 
 
 
Comments: I’v  noticed that my big problem with English is when I get Nervous, I 
tend to go in a basic way. I talk just the necessary and when the structure is too hard, 
I go in other way to say the same thing. I also noticed that once again, I d d ’  use 
oral marks very much, but I’v  improved since my last presentation. I’v  prepared 
this topic a lot and as long I know every single part of the song and the video, it was 
easy to talk about it. The interesting fact was that even with the difficulties, I could 
express myself much better than my first presentation. Th  ’  great for me. Even with 
some confunsing parts (because of the song), I could talk a lot and use some verb 
tenses that I have some difficulties, as present perfect. I think  h  ’  it. 
 
 
Aprendente IX Valdomiro 
 
Universidade Federal Fluminense 
Subject: Língua Inglesa III 
Teacher: Rangel Peruchi 
Student: Valdomiro E lias 
 
I - Song´s name: Girls Just Want to Have Fun  
     Duration: 4:26  
     Style:  Pop  
 
 
 



 

 

 
 
      II- Song´s lyrics: 
 
 
 
 
I come home in the morning light 
My mother says when you gonna live your life right 
Oh mother dear we're not the fortunate ones 
And girls just want to have fun 
Oh girls just want to have fun 
 
The phone rings in the middle of the night 
My father yells what you gonna do with your life 
Oh daddy dear you know you're still number one 
But girls they want to have fun 
Oh girls just want to have-- 
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/cyndi-lauper-girls-just-wanna-have-fun-
lyrics.html ] 
That's all they really want 
Some fun 
When the working day is done 
Girls-- they want to have fun 
Oh girls just want to have fun 
 
Some boys take a beautiful girl 
And hide her away from the rest of the world 
I want to be the one to walk in the sun 
Oh girls they want to have fun 
Oh girls just want to have 
 
That's all they really want 
Some fun 
When the working day is done 
Girls--they want to have fun 
Oh girls just want to have fun, 
They want to have fun, 
They want to have fun...  
 
 
 
 
 
 
III- Cultural/grammatical aspects presented to the class: 
 
*Historical Topics: 
 



 

 

In the 70’  and 80’  young people lived their youth with pleasure; had the keys of 
their rooms; they had taken the control of their individualaties; in the USA, women 
had burnt their bras; so many things were changing. This song was written and sung 
for  Robert Hazard. But it was a man point of view. So, Cyndi changes some words 
and the song became, for to many, a classic f       ’  hymn. 
 
*Curiosities about the video: 
 
-The video cost las then $ 35.000; 
-Was done with a volunteer casting, including her mother, attorney, brother, manag-
er, and Lou Albano, the actor and voice in “Th  Super Mario B   ...”; 
- The equipment was free too and it was one of the best at the moment 
 
*Expressions: 
-“... h  one to walk in the    ...”; to be free, not to be hidden away, being pround, 
independent and have self steam; 
- Hide away: put something in a place where it w  ’  be found; 
- Yell: loud communication. 
 
 
 
 
IV- Speech transcription: 
 
 
I will have fun! This : (..) this song was written : (.) in the 1979, for a man, Robert 
Hazard, and it was written for the : (..) man point of view. But Cyndi : changed some 
words and sing this song : for the female point of view. On the 70’  : was a period of 
the : history that the women wanted to be : (..) : to decided to : to change some : your 
conditon in  the society. : In US the : (..) happent (.) the : the : (3) ok (()) w    ’  
liberation and the women :  burnt their bras. (()) So (..) it was difficult to find  a good 
video clip : a little (xxx) something that I thought was important to show you about the 
some words or some expressions. But I decided to choose this video becouse it is : 
(..) its became a hymn, a feminist hymn of this decade. And one thing that I think that 
is important is the expression “Th  one to walk in the    ”  and I think that it is : that it 
makes an opposite to “h d   w y”  it is a phrasel verb. : (.) And, I d  ’  know if you I 
think that you know what is “h d   w y”, is to put someone in : no? nobody knows 
what is “h d   w y” (()) it could be but hide away is a phrasel verb and, and, what? 
(()) yes put somebody, somebody apart or something apart and it is : (()) put away, 
yes. And it is (xxx) 
And this is the, what the boys do with the girls. Put the girls away and (..) be funny. 
But girls change this condition and walk in the sun. Walk in the sun, to walk in the 
sun, “I will be the one to walk in the    ”  I will be free. I do what I (..) what I want. 
And other word is “y   ”. (..) Someone knows what is yell? (()) ok (..) (()) This is a 
common situation in a family in US in this period. : She is really real mother, Cy d ’  
mother. And, I suppose that she is preparing the food of her husband (..) and Cyndi 
d  ’  want to : (...) to be like her mother. (3) But I think that is (()) is impossible for a 
mother to think that she (..)that (..) her girl just want to be funny and d  ’  want to 
work or study. This is a famous actor Lou Albano (()) he is the Mario (()) the super 
mario bross (..) the voice and the actor, (..) it is a famous game. (3) Every (.) all the 



 

 

casting was a volunteer and no one gain, get money for this video. All the 
equipament was the : (...) was the (3) the better at this moment, and it was every-
thing for free (..) this video cost less than $ 35.000 dollars. (3) At this moment (..) 
people - pay attention in this film. There is a man, a strong man (..) : what? (()) yeah! 
Ahan. The situation become ashame of the girl (...) they (.) : they d  ’  want this con-
dition to be (()) taking care.(()) yes. (3) So they really burnt their bras and goes to the 
street, and pay attention : the men, they d  ’  know what it is! (()) yes (..) this is to 
walk in the sun.(..) That is good for us to think about that you have the codition to 
decide for yourself and - (..) so the men have to follow this girls. (..) if they want! (..)  
And they want. (..) And her parents - d  ’   know how - ok in this period the : (..) the : 
many people have the keys of their room, the keys of their house (..) they have free-
dom to : this is her room (...) inside her house. So everybody wants to, I suppose that 
(...) not a swing, but (...) not a manage too. But - (..) That is a party in her room. 
(3)The house is not for her parents any more... 
 
 
* words in red are grammatical mistakes. 
 
 
 
 
 
 
V- Comparison ( Planned talk I/ Planned talk II): 
 
 
To compare my first and second presentation is not so difficult, becouse the first was 
a disaster.  I really d d ’  get to be sintatic, clear, straight to the point and everything 
was so confuse. Beginning with the theme, “  v ”. All right, there is notinhg wrong 
with any theme, but at least you have to focus or it will be a shame. I forgot to re-
hearsal a little and try to fix some issues too. It was a great learning. So in this se-
cond presentation I tried to find something simple to develop an interesting job and 
do everything I did not before.  
In this second the presentation was more clear. I did less mistakes and was more 
firm about waht I had to do. I tried to hold on the vocabulary I had and do my best. It 
was something really make me feel sad, did not be able to use the words I knew and 
just communicate. For me it was the most important thing I learnt in this semester. 
So I do not satisfied with my improvement yet, but I am trying to do my best and now 
I have lots of details to do something different in the third presentation.  I hope I can. I 
know I will have to be more clear, do less pauses, Lengthening of sounds, Incompre-
hensible discourse and so on.  But I am really happy with my modest progress. 
 
 
 
Aprendente VII 
 
Universidade Federal Fluminense 
Subject: Língua Inglesa III 
Teacher: Rangel Peruchi 
Student: Mariane Cunha de Oliveira 



 

 

 
 
 
XI- Song´s name, duration, style: 
 
Carly Rae Jepsen - Call me may be (3:20 - Pop) 
 
XII- Song´s lyrics: 
 
I threw a wish in the well, 
Don't ask me, I'll never tell 
I looked to you as it fell, 
And now you're in my way 
 
I trade my soul for a wish, 
Pennies and dimes for a kiss 
I wasn't looking for this, 
But now you're in my way 
 
Your stare was holdin', 
Ripped jeans, skin was showin' 
Hot night, wind was blowin' 
Where you think you're going, baby? 
 
Hey, I just met you, 
And this is crazy, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
It's hard to look right, 
At you baaaabeh, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
Hey, I just met you, 
And this is crazy, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
And all the other boys, 
Try to chase me, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
You took your time with the call, 
I took no time with the fall 
You gave me nothing at all, 
But still, you're in my way 
 
I beg, and borrow and steal 



 

 

Have foresight and it's real 
I didn't know I would feel it, 
But it's in my way 
 
Your stare was holdin', 
Ripped jeans, skin was showin' 
Hot night, wind was blowin' 
Where you think you're going, baby? 
 
Hey, I just met you, 
And this is crazy, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
It's hard to look right, 
At you baby, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
Hey, I just met you, 
And this is crazy, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
And all the other boys, 
Try to chaaase me, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
Before you came into my life 
I missed you so bad 
I missed you so bad 
I missed you so, so bad 
 
Before you came into my life 
I missed you so bad 
And you should know that 
I missed you so, so bad 
 
It's hard to look right, 
At you baaaabeh, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
Hey, I just met you, 
And this is crazy, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
And all the other boys, 



 

 

Try to chaaase me, 
But here's my number, 
So call me, maybe? 
 
Before you came into my life 
I missed you so bad 
I missed you so bad 
I missed you so so bad 
 
Before you came into my life 
I missed you so bad 
And you should know that 
 
So call me, maybe? 
Link: http://www.vagalume.com.br/carly-rae-jepsen/call-me-
maybe.html#ixzz2aCfvYgRc 
 
XIII- Cultural/grammatical aspects presented to the class: 
 

 “Pennies and dimes for a kiss”:  

Penny (pl. Pennies):  
 1. In the United States and Canada, the coin that is worth one cent. 
Dime (pl. Dimes):  
 1. A coin of the United States or Canada worth ten cents.  

 “And all the other boys, Try to chase me”:  

Chase:  
1. to follow rapidly or intently to seize, overtake, etc.;  
2. to pursue with intent to capture or kill, as game; hunt. 
3. to follow or devote one's attention to with the hope of attracting, winning, etc. 

 “Have foresight and it's real”:  

Foresight: 
1. Perception of the significance and nature of events before they have occurred. 
2. Care in providing for the future; prudence.  
 3. The act of looking forward. 

 “I beg, and borrow and steal”:  

“     borrow, or      ”:  
to do whatever is necessary to get something.  
 
XIV- Speech transcription: 
 
 "Just some (xxx) just some words, there there was lots of things that I want to:: 
explain but it would take too long (xxx) eh, when she says pennies and dimes pen-
nies and dimes for a kiss, so she she, on the beginning of the music, of of the song 
she threw a wish in the well, so she threw some coins in the well, to:: en make a wish 
made a wish, and to get the boy, and pennies are... a pennie in United States: and 
Canada (here I pronounced "Canada" as it is pronounced in portuguese) the coim 
the coin that is worth one cent and dime it's ten cent (...) Here er (.) chase here it's 
noty er follow é or (4) is it's not the two first meaning I think it's the the third one (xxx) 
to follow or devote ones attention to (xxx) attention to with the hope of attracting (xxx) 
so the other boys war, were, were all (...) always flirting with her, running around her, 



 

 

but she didn't want then, she wants the the guy she:: she sing about (...) Foresight is 
rece-reception of er some some something that is coming, prediction. (...) And this  
one I didn't know but it's a:: expression beg borrow or steal is a expression to::: to do 
whatever is necessary to get something, and she enf-emphasize the, here because 
she... she didn't use "or" she:: er she beg and borrow and steal, it's more than the the 
expression (...) So, see here we have the hottly guy, hot guy cleaning the::: yard and 
she is looking through the window (.) and she is really (xxx) it's a hot day and (xxx) 
and taking the shirt of becaouse everyone does does this to cleaning the yard (...) 
and now she is going to:: sing. (...) and she is trying to do everything to get his atten-
tion (...) (xxx) and the guys and she singing and the guys wi er push her to to to try to 
do something to get the (xxx) and now (.) mechanic, you know, nothing clichê here 
clichê here. She is cleaning the car to get his attention (...) but he is noty paying at-
tention for her he is listen to music (xxx) he is not listen to her he is noty even looking 
at her (...) nothing works (...) and now she is gonna f- no it's not now (...) she is gon-
na fall (xxx) fall (...) and now she she start to dreaming with the (xxx) hoty novel (...) 
her dream (...) now the boy finally looked at her and she is going to (...) to sing to 
him, because (...) I met a guy, I want him and now I'm gonna sing to him because... 
And finally she is gonna wite. write her number to him buty (xxx)" 
 
XV- Comparison ( Planned talk I/ Planned talk II): 
 Comparing my first transcription with this one I could realize the things I got 
better and the ones which still the same. Comparing my first transcription with this 
one I could realize the things I got better in some points but I still making mistakes in 
others, like the pronunciation of some words. 
 A remarkable improvement was in the fluency of speech, because this time I 
seemed to be less nervous and stuttered a few times, contributing to a more free and 
relaxed speech. However this last speech I spoke for much less time than the first. 
 I messed up fewer in the pronunciation of words, yet I still made some mis-
takes, including words that I had wrong in the first speech. 
 In overall I think I have improved between the first talk and this one, but I still 
need much practice the pronunciation of words. 
 
Aprendente VI 
  
 UFF- Universidade Federal Fluminense 
Petrucio Ferreira 
Transcription Tips II 
 
HI class, I will be talking about the song PAYphone / by Maroon Five. (3) 
One SHORT story about Maroon Five /  
Member / 
Adam, Mike, James and Matt. / 
Origin / 1994, Los Angeles, California. 
When they were still in High school (3) 
I CHOSE / some WORDS and sentences to show./ 
Vocabulary and sentences  
I ’  HARD even to picture,/ picture is same THINK or IMAGINE. / 
I ’  hard even to  h  k… or   ’  hard even to IMAGINE (3) 
All of my CHANGER spend on you / changer is not VERB CHANGER (…) is coins or 
money. 



 

 

All of my money spend on y  … (3) 
Next to me, is same NEAR to me or by my side. (3) 
((All of the bridges burned down)). / 
Well! / This sentence is: // 
When your relationships is came to over./ 
Or BROKEN relationships / 
All´ be SICK, I CAN’T stand it. // 
Turned OUT the lights 
Turned off // 
If happy even after did! HAPPY FOREVER. 
And / how, I will show the video clip. (3) 
Your, CELLphone is broken, 
A d… // he / need to call for home, or girlfriend (3) 
He work at the bank, / and / you girlfriend or wife / I do not know, work there too. / 
And began the ASSAULT //Many thieves / 
How,/ I think,that he say take off your shoes to run. / 
And he tuck the gun. (3) 
Thieves shoot 
They left together. (3) 
The cops shot too// maybe they think … they were still with the thieves (3) 
He said GO HOME! Maybe maybe … (3) 
And he still a car, and how he is alone. (3) 
And the POLICE car pursuit him. // 
The pursuit is          … (3) 
HOW! // how MANY CARS // and HELICOPTER (3) 
The police car is crash and EXPLODER (3) 
And /He run away 
And the video clip BACK to de began 
When he call in payphone. (3) 
And finish 
This video clip is the GREAT movie action. 
 
About my presentation: 
I enjoyed my presentation, I was not as good as I would like, but still has to present 
music and video clip. the clip was more difficult not know if spoke  “wh   h      d” 
or what was going to happen, because I knew the clip, took me a while to formulate 
sentences, thinking the action was happening or what would happen. 
 
More thought before speaking, I had less and less breaks markers conversation. 
Compared with the first presentation, think of it as an evolution. 
Had more vocabulary, and remembered to start with "I will be talking about .... "New 
      ”. 
I was not nervous; on the contrary, I f   “   f       ” knowing that everyone see …I 
was very insecure and had just many pauses. 
I hope that the third presentation may “ v  v ” more. 
 
Thank you 
Petrucio. 
 
 



 

 

Aprendente  X Matheus Magalhaes 
 
Universidade Federal Fluminense 
Subject: Língua Inglesa III 
Teacher: Rangel Peruchi 
Student: Matheus de Maglhães e Silva 
 
 
 
I- Song´s name, duration, style: 
 
Unleashed,  by the rock band Epica. I ’  duration is 5:50, and the style is symphonic 
metal 
 
 
II- Song´s lyrics: 
 
Declining, all color fading 
Defining, time coming for me 
Rescinding, my inspiration 
Receding, consciousness 
 
Back in the day, I can recall that 
My thoughts were unclouded and sage 
There was no black, staining the walls of my memories 
Now  h   ’  a haze, pushing me sideways 
And leaving me nothing to gain 
Taking me back, locking me cold in disparity 
 
Where was I meant to be? I feeling lost in a dream 
Long for the day I can be myself 
 
When I’  free, when my sun has set 
Release my soul forever 
I’   have no regret to be free 
I’   exist again 
No more lost endeavors, nothing to contend 
When I’  free 
 
Color declines, all that defines me 
Is falling away, far behind 
Nothing to keep me with the time 
The here and now 
 
Where was I meant to be?  I feeling lost in a dream 
Yearning again only to be myself 
 
When I’  free, when my sun has set 
Release my soul forever 
I’   have no regret to be free 



 

 

I’   exist again 
No more lost endeavors, nothing to contend 
When I’  free 
Time is just a concept, and always the first thing to fade 
Agony and weakness, nothing we can never evade 
Years are cruel, they break us 
Bringing on decay and despair 
Awareness and perception 
Something we can never repair 
Freedom, for me, is all I’  really wanting 
Needing, give me power to break out 
I    ’  hold on for any longer 
My time has come to end it all 
 
No one to blame, f   ’  only random 
I ’  nothing w ’   ever explain 
So it        … 
 
Where was I meant to be? I’  feeling lost in a dream 
Long for the day I can be myself, free 
When will I be unleashed? I ’  not the way it should be 
Yearning again only to be myself 
 
When I’  free, when my sun has set 
Release my soul forever 
I’   have no regret to be free 
I’   exist again 
No more lost endeavors, nothing to contend 
When I’  free 
 
 
 
 
III- Cultural/grammatical aspects presented to the class: 
 
New Vocabulary: 
 
Rescinding- to undo a decision; to cancel or annul an action. It has a phonetic con-
trast with the word “    d   ” (Rescinding, my inspiration /receding,              ”) 
Disparity- a divergency 
Endeavors- an effort, an attempt to accomplish something 
To contend- to deal with, to reason with 
Yearning- a deep desire for something  
 
 
IV- Speech transcription: 
Rangel Matheus Magalhães  
Matheus The name of the song is unleashed, and it means(.) something to be 
freed. Something to be released  
Rangel Ok  



 

 

Matheus And some words that caught my attention “      d   ” at the beginning 
of the song, we notice two words that are very similar rescinding and recending. Re-
scinding is the meaning of rescinding is to undo a decision, to cancel an oath, an ac-
tion. The other means something like (.) er (.) going back. Disparity that is a 
divergency, endeavors the meaning of endeavors is an effort, an attempt to do some-
thing, to contend is when you deal with something,  when you try to reason with 
something or someone, and yearning. Yearning is a (.) an anxious, a deep desire to 
do something. These were the ones I found and (xxx) some information about the 
band is a Dutch band started by Mark Jensen, the guitarist, after leaving the group 
“Af    For v  ” and th style is symphonic metal. The themes of the songs usually are 
social critics, religion and spirituality. Now I’   show you the videoclip. False 
starts? (Rescinding   … h  meaning of rescinding is) 
The word “     h   ” is too repetitive 
 
Rangel Guys, now I realize your t-shirt  
Maria Olívia Yeah  Lots of laughs 
Matheus  Yeah, I realized when I was out (.) home. /now this    …  
Rangel The volume, remember. Uuuuuu   
Matheus (xxx)  
Rangel We need to listen to you now. And the videoclip  
Matheus (xxx) So, the clip starts with Simone Simmons, the vocal, and a little 
introduction with the coral. Now we see a bunch of hair, flying around. (.)Lots of hair. 
Is, is it too loud? Some laughs at this point 
Oral mark- repetition (Is, is it too loud?) 
Rangel No,   ’  okay.  
Matheus And then the history starts. A couple,  h  ’  arriving home, happy, 
laughing and so on. Then, when they turn on the lights, they realize that a thief in-
vaded the house. And all their things are scattered around.  The guy sees a shadow, 
possibly the thief, (.) then, he takes a shot. His wife gets desperate (…)     as we 
can see, he survived(.) his wife is a little wired, and he starts hallucinating. Some 
people have followed him around.(..) His wife kinda gotta crazy. But, he continues to 
live his life. Now h ’  at the park, trying to read some newspaper.(.) Then, the hallu-
cinations appear again.(.) Th y’   friendly, as you see. (.) H ’  walking around, an-
other hallucinations. H ’  getting crazy at this point.(..) That was my reaction when I 
see it at first.(xxx)(..)Who said “J    ”?(..)R    y  if that was with me, I would get out 
of the car! The correct would “    y”  instead of “h     y” 
 
 
 
 
“     people have followed him      d”- WTF? 
Some whispers 
Kinda and gotta- oral marks (contraction) 
Some laughs (“ h y’   v  y…”) 
More laughs and whispers 
 
??? He should “      z  ”  
Matheus Yeah, take a bath of salt. (.) Now he enter (xxx) and then(.), when he 
looks at the mirror again, the main hallucination is there. Once more. (.)And he thinks 
h ’  going to lose his mind and he starts crying. A lot. Cause he d  ’  know what to 



 

 

do anymore.(xxx)He do even worse than that. He decides to lock himself away in a 
sanatorium. And he thinks that h ’  finally free from the hallucinations. He starts 
laughing of joy (it). At this point, h ’  totally insane, he has lost his mind at all. (.) 

When he thinks that he’s finally free, he notice (it) that the nurse  is the hallucina-

tion and ↑all the other nurses are the hallucinations. (..)And now we realize that he

’s actually dead and the hallucinations were spirits trapping him. So I hope you-

  
 
 
V- Comparison ( Planned talk I/ Planned talk II): 
 
I noticed less insecurity from the first to this transcription. This is a good sign, since 
I’   need to speak in front of others sooner or later. There were less mistakes, so I 
think that I’  paying more attention to my speech, and still speaking naturally as well. 
An interesting point : in the first transcription I noticed many oral markers. On the 
other side, this transcription had almost no oral markers. But, in this case, maybe   ’  
possible to consider the pauses ((.), (..), (…)) as oral markers, since the context is 
the explanation of a video clip. So, it seems like my speech tried to follow the     ’  
rhythm during the explanation of the clip. I noticed that in this one I was able to im-
provise when forgetting a word, and  h  ’  another sign of the increase of my confi-
dence. Concluding, my speech has improved a lot for me.  
 
 
Aprendente XIII Renan 
 
Rangel: I ’  R    ’  time. Go ahead// 
Renan: All right. Erm, this first sen- sentence- sentence here I- He took our game for 
his own need. Erm, I d  ’ - I- I d d ’  feel it so common. I d  ’  know, but, erm, I tried 
to explain here. It means that they d d ’  care about the need of the other people, 
taking everything they wanted from them by force. I d  ’  know if it is because my 
english is (xxx) 
Rangel: Ok// 
Renan: Erm, out on the plains we gave him hell. Erm, out on has no meaning of its 
own (.) own other than the individual meanings of the two words. For exemple, erm, 
we are ou- we are out, not in the house, on, having, a dinner. Erm (.) or he was out, 
not in the house, on (.) on the surface of the porch. Erm, in this- in this sentence 
here, I think, erm, they were out their homeland, and- in the surface of- of the plains, 
of a new land for them. Erm, fighting them at their own game. I- I- I realized it, erm, 
  ’  not fighting against or fighting with. Is- is fighting them. I d d ’  (xxx) Erm, The 
stab in the back, stab is when someone hit other one with a knife ((mispronuncia-
tion)), something like 
Rangel: With a knife? 
Renan: A knife, a knife. Like apunhalar// 
Rangel: Ok// 
Renan: Soldier blue in the barren wastes, barren means sterile, arid land, something 
like a desert, unproductive/ And soldier blue, I- I- made a res- a- something like a 
research, and I d d ’  find because there is a movie with the same name, but I find 
other lyrics with this- this term// 
Rangel: Soldier blue// 



 

 

Renan: I think there is something related to the indigenous resistance in north Ameri-
ca/ There were- I- I brought the- the wrong file, so there were two more things I I- 
forgot to put in this one. Erm,  h   ’  a sentence, erm (..) the only good indians are- 
are tame. Tame is something like (.) domado// 
Rangel: Ok. I have a tame cat. Tame,    ’  it? 
Renan: Uhum// 
Rangel: Mansinho, manso// 
Renan: Yes. Yes. And Cree, erm, he talks about- erm, too much for Cree. Cree is an 
indigenous people, native people from north America. Erm, they still living there, but 
in the past they used to live between the rocky mountains to- to the Atlantic Ocean// 
 
Rangel: Very good (…) in indi- in english, the connotation for blue is sad,    ’  it? 
Student: Yes// 
Rangel: Not like in- in Brazil we, we in the opposite,    ’  it? 
Renan: What? 
Rangel: In English, the meaning for blue is sad. Many black people use this, and 
even white people. But here in Brazil we have the opposite idea of blue, for us. Oh, 
I’  feeling-    ’  it? We say this. Even at the airplane, erm, Azul, they use this ad with 
a different connotation, for happiness, not for sadness (3) The volume is ok? Turn the 
volume down (xxx) please? Sixteen, proably. 
This is a little trash, trash. Can I use trash in English? Also- (xxx) Erm, from nineteen 
eighty one, and- This first part he sings about the, the, the native people perspective, 
and then, on this- the white people arriving in cars. I think there, there w   ’  any 
cars in that time, or so few. Some Indians. Now this part is the- h ’  singing by the 
perspective of the white man. The guitar riff, erm- how do you say imitar? Erm// 
Student: Pretend// 
Renan: Pretend? Is pretending horses 
Rangel: Imitating// 
Renan: Imitating? (3) 
Renan: The  ’   some Indians fighting (xxx) 
Rangel: Real images? 
Renan: Un? 
Rangel: Real images? The white man (xxx)? Ok// 
Renan: No, no, no. I think, I think   ’  from, from some western movies, or imitating 
western movies, I d  ’  know// 
Rangel: Yeah. Make sense// 
Renan: This part, it is- the, the peruca, how do you say peruca? 
Rangel: Wig// 
Renan: Yes, yeah,   ’  because the- some natives from north America had the, the 
costume? 
Rangel: Habit// 
Renan: Habit to, to take out the scalp of their enemies (3) 
Renan: (xxx) how do you say? This kind of bicycle? 
Rangel: I used to know arco-e-flecha// 
Renan: No, no. is- bow, bow. I was talking about the bicycle (.)  h y’   ride- they are 
riding 
Rangel: There is a name for that// 
Renan: Some Indians fighting (xxx) arco-e-flecha is bow,    ’  it? 
Rangel: Yeah//  
Renan: All right. Th  ’  all. Thank you// 



 

 

 
 
 
 
Observations: 
I think I still with some pronunciation problems, but I tried to read less this time; 
At the end of the presentation, I said “ h  ’     ” again, and now I know  h  ’  not a 
good closing and I’   try not to do it next time; 
I stuttered too much in this presentation and still with a lack of transactional marks; 
I still having a strong Portuguese influence of the target language; 
I think I must study more the target language and to practice this more frequently. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
 
Rangel: Today we have Petrucio. I can´t remember his surname. 



 

 

Petrucio: Ferreira.  
Rangel: Very Spanish, isn´t it?  
 Leane: Your is German or Italian, right? 
Leane: Verli. I don´t know. 
Rangel: This is Italian, for sure. Boys and girls. Guys! It´s your turn. Think about this. 
Be sincere.Everything that you see here is meaningful. 
Leane: All right, all right, all right (suspira). 
Leane: Hello? 
Petrucio: Hello! 
Leane: I want to start with a simple question. Do you think that you could improve in 
your second speech? 
Petrucio: In my second speech I improved more than my first presentation. I studied 
more and used different “        ” and word. 
Leane: Ok. Were you? I mean, nervous? or less nervous in this second one? Were 
you more prepared? What do you think? 
Petrucio: In my second “             ”  “I´ ” was concentrated in topic and orga-
nized for this. 
Leane: Aham. 
Petrucio: But I´m continuous to use wrong words and e sentence. 
Leane: Aham. But what about the structure? Do you think that you could use better, 
the English structure, I mean, the sentence, using the verb in the correct tense, these 
things. 
Petrucio: Ah, than the first? 
Leane: Yeah, than the first. 
Petrucio: The first? Yes. “I´  coming to    w   ” in progress. 
Leane: Progress. 
Petrucio: Yeah, progress in the second and my last presentation too. 
Leane: For example, for me I, in my second presentation I could use not so easy 
sentences. I mean, not just verb to be. You know? I could put my speech in some-
thing like a better English. I mean, using the present perfect and these things. You 
know? I think that when we did our first presentation. The first things that we didn´t 
know we were about to do. It was difficult because it were the first time that we did 
this. We went to the, we stayed in front of a class and had to present something as 
we were the teachers, ok? This is difficult because you know that everyone there is 
“ v        ” you, evaluating you. You know? Ah, let me see. 
Petrucio: I have one question for you. 
Leane: Ok. 
Petrucio: About your first presentation. What is significant difference between the first 
and the second? 
Leane: The first and the second? Let me see. The second one I think that I was more 
confident because I practiced not only in the classroom with the two last presenta-
tions but in my house too. I tried to do in my house as I was doing in the classroom. 
So, in the second one, I was kind of more relaxed and I, I, because I had a connec-
tion with the class so, according to verbs and these things I tried to put some com-
ments by myself. You. The significant difference. 
Petrucio: The significant difference. 
Leane: Yes! 
Petrucio: For me, the first and the second, organized it ,  h … 
Leane: Of the template, organization. 



 

 

Petrucio: In the second “             ” it´s better than the first and for this I read, I´m 
reading and speak     … (falando lentamente) 
Leane: But, on the second presentation, did you read or did you know what you were 
gonna talk talking about  and you say? It was a really speech or you read, you read? 
Petrucio: I read and “     h”. I “     h” more to read. 
Leane: You read more than you speak. Let me see a question. Ok, in terms of this 
interactional talk and transactional talk. I mean, the transactional talk is only I ask and 
you answered.Ok? And interactional is when you put comments, personal comments 
in the speech. Do you think that your talking was more transactional or interactional? 
Petrucio: Uh, in my last apresentation, more transactional. 
Leane: Transactional. 
Petrucio: But, but the first and the second, “             ”? 
Leane: Interactional. 
Leane: I think that your third, you last presentation, you were more interactional! 
Petrucio: Yeah? 
Leane: Because you, I think that you were more relaxed. You put comments on this. 
You know? 
Petrucio: You know?  
Leane: Yes! I think that you were really better. 
Petrucio: Ok, thank you. 
Leane: Your first and you second. 
Leane: I always try to be interactional. I mean, I like this  interactional with the others. 
I like when they say something. You know? Sometimes when they don´t say, they 
are not paying attention. So, I try to bring them to me, ok? I think, what do you think 
that it´s necessary to make interactional speech? 
Petrucio: First you need to know about the, your presentation it´s very important be-
cause. Eh, it´s open the new questions and you need to answer. It´s very interesting 
when you know more about the, your presentation. 
Leane: And, about your presentation. The organization you told me that, your third 
presentation was better than the first. You organized yourself better. 
Petrucio: Yes! 
Leane: Yes! 
Leane: Let me see. Where you aware, ok? Were you paying attention in what you 
were saying while you were doing the presentation? While you were speaking in front 
of everybody, were you paying attention in what you were saying? 
Petrucio: Yes! I think more before speaking, before talking and this moment because 
I had many difficulties to think and speak and in my last presentation it´s better than 
the others, because this. 
Leane: Uhum. And do you think this will help in your future as an English speaker?  
Petrucio: I need to try. I need to study more, evaluate. It´s interesting because I think 
in  y… if I have more “             ” in the future I am going to         … 
Leane: To improve your English. 
Petrucio: To improve. 
Leane: Ok, let me see. I will answer this question. I think it´s really important, this 
kind of presentation, there were really important because I could see a difference 
from the first one to my third one. My third presentation I really paid attention before 
speaking but I mean, it was not something consciousness. I did this without paying 
attention that I was doing this. I think I, before I say something I, I like, I don´t know 
how to say this. I think that I say in a watchable way and then I say this. You know? I 



 

 

think that you did this too on your presentation. Do you think that this methodology 
that our teacher did to us. Do you think that this is good? Do you think that it works? 
Petrucio: Teacher used a great    h d… ( fala hesitante,não sabe se diz “   h d” 
ou    h d    y”) 
 
Leane: Methodology 
Petrucio: I think this because I see my evaluation, I see my “         ”. 
Leane: Interest. 
Petrucio: Interest and studying and realized the great presentation to, to find a great 
type of presentation. For this. 
Leane: Uhum. 
Leane: And I think that is good when you notice that you are getting better. Right? 
When you realize that you are having an improvement on the, on English. Right? 
And, this, this thing that we had to study to do that, to present is important        … 
And what about your second presentation? You had to choose a song and this. Do 
you think, do you notice any benefit? 
Petrucio: Well,the “ y   ” of my second “   esent, the lyric of the song of my second 
apresentation it´s very easy, it´s easy to understand, easy to speak and, and “I´  
f   d’ may words and new sentences and I choose, I think, I choose four sentences, 
new sentences to show it´s very interesting because in lyric when you read and see 
the video, you think the other idea but the sentence, it´s very interesting. I remember 
when the lyric said “ all out your breeds burning d w ” and when you watched the 
video, you see, the car, the car with pursuing cops and crashes, it´s interesting be-
cause the lyrics, bridge burning down, the video, the car burning down, an explosion.. 
Leane: Uh, I see. I think that it´s important when you have this freedom to choose a 
song or something that you really like because you get involved on this. I mean, it´s 
easier when you talk about something that you like because you can, actually, you 
can, you can talk more. I mean, and it´s difficult to evaluate yourself ( som de voz 
humana ao fundo) 
Leane: Risos. 
Leane: Ok, let me see. And what about this autonomous learning activity. How do 
you think this will help you in the future as a learning, learner, sorry. 
Petrucio: When y  … you study alone?  
Leane: Yes! When you study by yourself! 
Petrucio: Well,  before the “             ”. Yes. “ I´m found    y” difficulty because 
my vocabulary is very  h  …  
Leane: Smaill? 
Petrucio: Small, short. I need to study to “f   d” the new words and the new sen-
tences. I remember that before the new, before my first presentation my vocabulary 
it´s very, very small and the second. The second is small too but my last presentation 
“I´     dy” more to show different words, the different sentences and “I´  f   d” dif-
ficult to remember the sentences and this words but it´s better than the first and the 
second.  
Leane: I think that everybody improved on this not only you could notice this. Talking 
about you and talking about your, I think that you really, could get better.You did a 
great job in your last presentation. 
Petrucio: Thank you. 
Leane: And let me see a d… in general one thing that you learned on the semester. 
Petrucio: This semester Is interesting for me because “I´  staying now in English 
three and just and this semester “I´ ”  uhm, “      ”. 



 

 

Leane: You notice? 
Petrucio: You noticed? (Repete a afirmação da colega) 
Petrucio: My “ v        ” I´m surprise for this and I think, if I study     … 
Leane: Aham. 
Petrucio: In next semester, I “ v      ” and learn again. 
Leane: And do you think that in your presentation, you were, talking about register, 
you were formal or informal? 
Petrucio: I used the informal when read and the formal form when speaking? 
Leane: Speaking. 
Leane: And this year? Take a look here. What about pronunciation, fluency. What 
about your progress along the course? 
Petrucio: My pronunciation it´s very clean 
Leane: Climber? 
Petrucio: But my fluency is not good. My prosodic, I think it´s ok, it´s good to under-
stand “I´  found d ff     ”  to organize the sentence, the past, the future. I need to 
study more about this, and you? 
Leane: I have a problem with vocabulary. I always know, sorry, I always think that I 
don´t have a good vocabulary and I try, I try to, sometimes I make some mistakes 
about pronunciation, easy verbs. I don´t know. I don´t say sometimes I d  ’  say 
them. About fluency, I get better and let me    … Ah, can you compare our presen-
tations? I mean, not saying: “Ah  you were better than me. No, it´s not this. I think 
about the act, our act, acting. How we were in front of the class. 
Petrucio: My first presentation, I was nervous, I, I understand when I used the wrong 
words, the wrong sentences because it´s new for me. The “             ” is new for 
me but in this         … 
Leane: This semester. 
Petrucio: We worked in this, we works in “             ” and I see the “ v        ”. I 
see my evaluation. In the second “             ”  I am not nervous, I´m concentrated 
and the “             ” number three I´m organized my idea, I´m organized the vide-
os to show, I organized the topics and I´m found, I´m found on evaluation in 
apresentation. 
Leane: What about listening to you? Do you think that this? What do you think about? 
Petrucio: When I listened to my recording? 
Leane: It´s strange. 
Petrucio: It´s strange. You will see your wrongs. 
Leane: You really analyse yourself. You think: Oh, my God I talk like that. You say: 
How can I did this mistake?  
Petrucio: Or: Why I speak this?  
Leane: Yes!  Why the hell I said this, so stupid. I could realize from the first presenta-
tion when I listened to myself for the first time: I have to stop saying I don´t know. 
Always at the end of my sentence. I d  ’  know was my period. 
Petrucio: Yes? 
Leane: Yes. Always. 
Petrucio:  My is repeat the word. 
Leane: You repeat the words. 
Petrucio: Repeat the words, repeat the sentences . 
Leane: Aham. 
Petrucio: Stop when I think, again repeat. I repeat the, in many moments in my 
“             ”. 



 

 

Leane: In my last presentation, my last record, I was, yesterday I was listening to my 
last presentation and I didn´t say once I don´t know. Yes! 
Petrucio: Yes. 
Leane: I didn´t like this and I tried to keep this thing away from my speaking. 
Petrucio: Oh. 
Leane: And I think that I could do this. 
Leane: Let me see, I think, so, summarizing everything. What could you say about 
your improvement? 
Petrucio: My improvement is incredible because I forget the words I need to talk and I 
have two seconds to “f   d the other w  d” and my improvement   … it´s very, very 
important in my presentation because “I´  f     ” any times in my presentation. 
Leane: Something else? 
Petrucio: Because this, I need to organize the topic for, because of this problem. 
Leane: I´ve never heard me talking in English before and I thought,  I think that this 
was really good because you can really analyse as I told before, I could really ana-
lyse myself and I don´t believe that I, I will say this, but I really want to record myself 
over and over again because you can notice that you are getting better. 
Petrucio: Ok. 
Leane: And I think that everyone should to this. 
Petrucio: Ok. Thank you.  
Leane: And I think that´s it! 
Leane: Where is Rangel ? 
 


