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Dissertação (Mestrado em Psicologia Cognitiva) – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2005. 
 

RESUMO 
 

Pretende-se, neste estudo, verificar a relação de dependência dialógica, processo 
concebido como um espelhamento no desenrolar da conversação na interação face-a-
face, que conduz a mudanças estruturais, como processo envolvido na aquisição de 
segunda língua. Essa dependência se faz ver nos deslocamentos do aprendiz em uma 
estrutura de aquisição em que comparecem, além da fala do próprio aprendiz, o 
professor, a língua alvo (inglês, neste estudo) e a língua materna. Tal deslocamento é 
abordado a partir das mudanças de relação da fala do aprendiz com esses elementos, 
hipotetizados neste estudo como pólos estruturalmente vinculados. Participa deste 
estudo uma turma de cinco estudantes de inglês de uma escola de idiomas da cidade de 
Recife. A transcrição de registros em vídeo da produção oral dos aprendizes e professor, 
de um período de oito horas de aulas, é analisada em cadeias dialógicas a fim de 
demonstrar como o aprendiz de segunda língua apoia-se em uma atividade discursiva 
que privilegia essas relações estruturalmente vinculadas. O modelo estrutural de De 
Lemos (2002) cumpre uma função heurística neste estudo. Ao modelo triádico proposto 
por essa autora para o estudo da aquisição da língua materna, acrescentamos mais um 
pólo estrutural, partindo da hipótese de que as relações do aprendiz com sua própria 
língua caracterizariam uma posição estrutural distinta em sua trajetória para o alvo, ou 
seja, a aquisição de uma segunda língua.  Uma primeira discussão dos dados deste 
estudo conclui que a heterogeneidade das relações que o aprendiz estabelece com a 
língua materna não nos permite considerá-la um pólo distinto da estrutura de aquisição 
de segunda língua. Assim, o modelo inicialmente hipotetizado para este estudo não pode 
abarcar a complexidade das relações com a língua materna que a aquisição de segunda 
língua envolve.  O fenômeno do espelhamento, tomado dos estudos de De Lemos 
(2002), pressupõe a condição de que o outro (a mãe, no caso desses estudos), em 
interação com a criança, seja um “representante da língua”. Assim, tendo em vista essa 
condição do outro, a análise dos dados desta investigação compara as interações 
aprendiz/aprendiz e professor/aprendiz, para abordar efeitos de espelhamento em cada 
uma dessas interações, e avaliar em que medida os tipos de interação freqüentemente 
empregados pelas metodologias de ensino de línguas podem, ou não, contribuir com a 
trajetória do aprendiz em direção à língua-alvo. A hipótese de dependência dialógica, 
através do espelhamento, se confirma e abre um caminho para as pesquisas na área da 
aquisição de segunda língua que abordam o erro, o fenômeno da fossilização e as 
interações nas metodologias de ensino.  

 
palavras-chave: Aquisição segunda língua. Espelhamento. Papel do outro 
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ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the notion of dialogue dependency - a mirroring process 
that leads to structural changes, as a process involved in the second language 
acquisition. Changes are investigated through the different relationships the language 
learner establishes with elements structured linked in an acquisition structure: the 
learner’s speech, the language teacher, the target language (English) and the learner’s 
mother tongue. A group of five students, of a private language school, take part of this 
investigation. Eight hours of class were taped and transcribed. The oral production of 
learners and teacher is analyzed in the dialogue chains in which they take place in order 
to highlight the dialogue dependency in structural language changes. The structural 
model proposed by De Lemos (2002) in the field of first language acquisition, is taken 
as a heuristic model to this investigation. One more element was added to the structural 
model designed by De Lemos (2002) for the purpose of this study. The addition 
followed the hypothesis that the learner’s mother tongue should also be considered as a 
pole in the acquisition structure, to which the learner would establish a specific 
relationship in the learner’s way to the target language. However, a first discussion of 
the analyzed data concludes that the heterogeneousness in the relationships between the 
learner and the mother tongue does not allow us to consider the first language as a 
single pole in the structure of the second language acquisition. Thus, the model first 
hypothesized for this study could not explain the complexity of the role of the mother 
tongue in the second language acquisition. The mirroring process, taken from the 
studies of De Lemos (2002), presupposes that the otherness (the mother, in this case), in 
interaction with the child, must be a language representative. Taking in account this 
condition of the otherness, the analysis of the data in this study attempts to compare 
interactions learner/learner and learner/teacher, in order to investigate the effects of 
mirroring in each one of these interactions, and evaluate whether the interactions 
usually applied in second language classes help the learners in their way to the target 
language. The awareness of dialogue dependency, through the mirroring process, may 
contribute to the research that investigate the error in second language acquisition, the 
phenomenon of fossilization, and the interactions in teaching methodologies. 
 
key words: Second language acquisition. Dialogue dependency. Mirroring. The role of 
the otherness 
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DEPENDÊNCIA DIALÓGICA NA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo segunda língua (L2), neste estudo, não tem o propósito de contrastar com o 

termo língua estrangeira (LE), terminologia comum nos trabalhos da lingüística aplicada para 

diferenciar a situação de imersão (do indivíduo que vive em país em que a língua é falada), da 

situação de ensino formal, delimitado pelo locus da sala de aula. Entendemos que, em ambas 

essas situações, tratamos de uma outra língua, subseqüente à língua materna, e reconhecida 

por um indivíduo como língua-alvo. Assim, usamos o termo segunda língua, seguindo a 

terminologia de Ellis (1994, 1997a e 1997b), para referir a qualquer língua (seja ela ainda 

uma terceira ou quarta língua) adquirida depois da língua materna (L1). Neste estudo, o inglês 

é a língua alvo.  

Discute-se também, na literatura dessa área, o uso dos termos aprendizado e aquisição. 

O primeiro termo, que predominava nas pesquisas e práticas de ensino de línguas até os anos 

60, vinha carregado de vínculos à tradição behaviorista, segundo a qual aprender um idioma 

consistia em práticas intensas de respostas a estímulos. Os estudos sobre segunda língua 

passam a adotar o termo ‘aquisição’ quando as teorias de Chomsky repercutem no campo da 

lingüística aplicada. As concepções desse autor, de linguagem como faculdade inata que 

depende de experiências externas para ser ativada, deram novos rumos à pesquisa e prática do 

ensino de segunda língua, que serão abordados mais adiante. Aqui, cabe adiantar que esses 

novos rumos deram origem a um debate acerca do uso dos termos aprender e adquirir, debate 

esse que não sustenta a escolha dos termos neste estudo. Tomamos o termo aprendiz dada a 

aproximação do mesmo à idéia de um indivíduo que assim reconhece sua condição em sala de 

aula, e que reconhece a segunda língua como alvo que ele se dispõe atingir. O termo 
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aquisição, por sua vez, designa unicamente a noção de alcançar. O modelo teórico que 

orienta este estudo parte do pressuposto de que alcançar o alvo, ou adquirir segunda língua, 

implica em um processo de deslocamentos do aprendiz em uma estrutura que será detalhada 

adiante. 

Pretende-se neste estudo verificar a relação de dependência dialógica como processo 

envolvido na aquisição de segunda língua. Esse processo é concebido como um espelhamento 

no desenrolar da conversação na interação face-a-face, que conduz a mudanças estruturais. 

Essa dependência se caracteriza por deslocamentos em uma estrutura na qual comparece o 

aprendiz em relação ao outro (o professor), à língua alvo (a língua inglesa, no caso deste 

estudo), à língua materna, e em relação às suas próprias produções. O objetivo deste estudo é 

verificar se, e de que forma, o aprendiz de segunda língua apoia-se em uma atividade 

interativa discursiva que privilegia essas relações. Especificamente, pretendemos investigar se 

a produção oral do aprendiz de língua inglesa espelha enunciados de um representante do 

idioma em questão, de forma análoga à produção da criança que adquire primeira língua (L1) 

descrita por De Lemos (2002). A apropriação do modelo teórico-medológico dessa autora tem 

como ponto de partida uma série de coincidências entre as questões e lacunas que o inspirou, 

e as que surgem na área da pesquisa em aquisição de segunda língua. Assim, a estrutura de 

aquisição, bem como a noção de espelhamento desenvolvida por De Lemos (2002) são aqui 

tomados como modelo heurístico, uma vez que constituem hipótese fecunda para as 

investigações deste estudo. 

 Para De Lemos (2002), a fala emerge de relações estruturalmente vinculadas entre três 

pólos: a criança (sujeito falante), a língua (estrutura em funcionamento) e a mãe (o outro 

desse processo, instância representativa da língua). O fenômeno da mudança na aquisição da 

língua materna é, através dessas relações, abordado a partir da dominância de cada um desses 

elementos na fala da criança. A dominância de um ou de outro elemento, ou “pólo” estrutural, 
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indicia que relação a criança estabelece com a língua, a fala do outro e sua própria fala. Essas 

diferentes relações, cronologicamente marcadas, a autora denominou ‘posições’. O fenômeno 

da aquisição da L1, é concebido como uma trajetória do sujeito nessas posições, como 

mudanças nas relações entre os pólos dessa estrutura, que trataremos neste estudo como 

estrutura de aquisição da língua materna (EA1). O que dá movimento a essa trajetória é o 

efeito de espelhamento nas interações entre a criança e a mãe - o outro desse processo, 

concebido como “instância do funcionamento da língua”. Nas interações verbais dessa díade, 

a mãe repete fragmentos da fala da criança, interpretando-os e colocando-os em um texto.   

Ao colocar os fragmentos da criança em um texto que coincida com sua própria fala, a mãe 

restringe esses fragmentos ao domínio da língua e, ao mesmo tempo, os submete a um efeito 

lingüístico discursivo que se faz ver nos encadeamentos que constituem os diálogos. Dessa 

forma, ao inserir fragmentos em um discurso, fragmentos de outros discursos são evocados e 

no discurso da mãe, a criança tem sua fala refletida - daí a metáfora do espelho. Com o efeito 

do espelho nas interações dialógicas, a fala fragmentada da criança ganha determinação 

sintática, semântica e pragmática. Esse espelhamento, que inicialmente estabelece uma 

relação em que a criança fragmenta a fala da mãe (primeira posição na EA1), produz efeitos 

que deslocam a criança para uma relação em que predomina a língua (segunda posição) e, 

posteriormente, a uma relação em que a criança reconhece, reformula e corrige sua própria 

fala (terceira posição). A trajetória da criança é, portanto, marcada por três posições distintas 

na estrutura EA1, que descrevemos a seguir. 

A primeira posição é caracterizada por uma fala da criança formada por fragmentos da 

fala do outro (a mãe). Nessa posição, a fala da criança está “ancorada” na fala da mãe, na 

medida em que da “escuta”  desta dependem as relações entre os significantes destacados no 

episódio a seguir, extraído de  De Lemos (2002),  p.57:  

Episódio 3 (Criança entrega para mãe uma revista do tipo 
Veja) 
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C.: ó nenê/o auau 
M.: Auau? Vamo achá o auau? Ó, a moça tá tomando 
banho. 
C.: ava? eva? 
M.: É. Tá lavando o cabelo. Acho que essa revista não 
tem auau nenhum.  
C.: auau 
M.: Só tem moça, carro, telefone. 
C.: Alô? 
M.: Alô, quem fala? É a Mariana? 
   (Mariana 1; 2.15) 

 

O enunciado Ó nenê/ o auau vincula a fala dessa criança à fala da mãe em uma 

situação anterior (a de ler revistas), vínculo esse que marca a dominância do pólo do outro (a 

mãe) nesta posição. As relações estabelecidas entre os termos destacados nos enunciados, 

mostram “como e quanto a coesão e progressão do diálogo estão ancorados na 

fala/interpretação da mãe”. Mais precisamente, mostram como fragmentos que se observam 

nos enunciados das crianças são como “vestígios metonímicos” de cadeias que ganham 

determinação na interpretação do outro. O fragmento telefone, recortado da fala da mãe, e que 

evoca alô na fala da criança aponta, porém, segundo a pesquisadora, para a “não-

coincidência” entre essas falas. Ainda que as relações entre os significantes venham do outro, 

é o funcionamento da língua que permite essa não-coincidência da qual emerge o sujeito. 

Através do episódio a seguir, De Lemos (2002) procura mostrar como o sujeito “emerge no 

intervalo entre os significantes do outro”: 

 

Episódio 5. (Criança se aproxima da televisão, mãe tenta afastá-la) 
C.: não/não/PO (entre pô e bô) 
M.: Quebrô sim. 
C.: a PO 
M.: É, vai por, você não sabe por. 
C.: a PO 
M.: O Pô vem aqui amanhã. Amanhã o Pô com a Titê para levá a 
Mariana na praia. 
C.: iáia/iáia  
M.: Ai que gostoso que a Titê vai chegar, né, filhinha? 
C.: igá/eva baldinho móia? 
M.: Ahm? 
C.: eva baldinho móia? 
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M.: Leva? Ah, você vai levar o baldinho na praia? Vai sim, filha. Vai 
levar o baldinho na praia. Vai levá o caminhãozinho. Que é que você vai por 
dentro do baldinho? 
C.: aga 
   (Mariana 1; 8.6) 

 

 

 Nesse episódio (extraído de De Lemos, 2002, p. 57),  segundo interpretação da 

pesquisadora, o enunciado eva baldinho móia seria uma “colagem de fragmentos” que o 

vocábulo “praia”, na fala da mãe, convocou. Os significantes na fala da criança, ausentes 

neste momento na fala da mãe, seriam indícios de que a criança estaria submetida, não à esta 

fala, mas ao que ela convoca. 

O aparecimento de erros, ou a maior incidência deles, seria indício de que a criança se 

desloca, e se distancia da fala do outro, para ocupar uma posição onde predomina a língua, a 

segunda posição. O erro, portanto, é marca da segunda posição da estrutura de aquisição da 

língua materna, posição do domínio do funcionamento da língua. Assim, a relação com a fala 

da mãe passa a um plano secundário, uma vez que prevalece o pólo da língua. Destaca-se, 

nessa posição, a vigência de processos metafóricos que resultam em seqüências paralelísticas 

como a do episódio a seguir, extraído de De Lemos (2002, p. 60): 

 

Episódio 9: (M. contando história para F.) 
M.: Olha o Bábar passeando todo feliz com a mãe! 
F.: O Bába chorando todo feliz no colo da mãe. 
(F. 2; 11.3) 

 

 

As produções insólitas que se dão a ver na substituição de um termo por outro, 

decorrem da permeabilidade entre cadeias dialógicas. Ao estabelecer uma relação em que há 

um predomínio da língua, a segunda posição, a criança se separa da fala do outro e 

ressignifica fragmentos de cadeias dialógicas. O erro, portanto, é marca de separação do 
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outro.  Nessa posição, a criança não percebe seus próprios erros. Para De Lemos (1999) essa 

impossibilidade de reconhecer a diferença entre a sua própria fala e a fala do outro, bem como 

o retorno de fragmentos da fala da mãe na fala da criança, são contra-evidências à concepção 

de aquisição de linguagem como processo de construção de conhecimento e desenvolvimento 

lingüístico. 

A terceira posição é a da dominância da fala pelo sujeito, posição em que a criança 

“escuta” sua própria fala. Caracteriza essa posição, o reconhecimento pela criança do efeito 

que as substituições possam ter para o interlocutor ou para si mesmo. É esse reconhecimento 

do erro, que resulta em substituições e reformulações que visam aproximar o enunciado 

daquilo que se quer dizer, que o episódio a seguir, extraído de De Lemos (2002) p. 62,  tenta 

ilustrar:  

 

Episódio 11: (Ao contar uma história, R. tenta, como diria o 
lingüista, colocar em discurso direto a fala de um 
personagem) 
R.: Eu e a Aninha quando crescerem que nem (pausa longa) 
(retomando) João falou assim: eu e a Aninha quando crescê, 
crescerem...crescererem...querem sê almirante de navio. 
(Raquel 4; 2.3) 

 

 

De Lemos (2002) refuta a freqüente interpretação dessas reformulações como fenômeno 

de capacidades metalingüísticas. Para a pesquisadora, tal fenômeno não é evidência de 

conhecimento, mas resultado da “escuta da criança de sua própria fala” e do “reconhecimento 

do efeito que a substituição pode ter para a própria criança e para seu interlocutor”. A recusa 

em interpretar o fenômeno das substituições, tais como as que ocorrem no episódio 11, como 

capacidade metalingüística, está coerente, do ponto de vista empírico, com a heterogeneidade 

dessas ocorrências que não permitem supor que tais substituições resultem de um 

monitoramento da fala, decorrente de um conhecimento da língua. Além disso, do ponto de 
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vista epistemológico, o argumento contra a hipótese metalingüística está coerente com toda a 

noção estruturalista que permeia a investigação de De Lemos,  bem como com sua concepção 

de sujeito.  

 Na apresentação dos pressupostos teóricos deste estudo, veremos, através da trajetória 

dos estudos de De Lemos no campo da aquisição da língua materna, as questões com que se 

deparava essa autora em seu percurso e os passos que culminaram na elaboração desse 

modelo teórico. Ainda neses pressupostos (ítem 2.3), veremos os impasses atuais dos estudos 

de aquisição de L2. Cabe, porém, adiantar, que é a coincidência de questões e impasses entre 

esses dois campos de pesquisa, que justificam nosso passo, ou seja, verificar a hipótese de 

dependência dialógica, guiados pela função heurística que cumpre o modelo dessa autora. 

Dessas coincidências, podemos apontar a heterogeneidade dos erros que se manifestam na 

fala de um aprendiz de segunda língua. A exemplo do que observa De Lemos (2002) na fala 

da criança, tais erros fogem à possibilidade de categorização, à possibilidade de atribuir a fala 

do aprendiz a capacidades metalingüísticas, à noções de desenvolvimento, ou ainda aos ideais 

de universalidade que têm orientado muitas das pesquisas nessa área. Contemplar tal 

heterogeneidade, lacuna nas pesquisas na área da aquisição de segunda língua, implica em 

atitude metodológica, distinta da coleta e descrição de amostras de enunciados produzidas por 

aprendizes, que predomina nas investigações dessa área.  De Lemos (1982), aponta a 

necessidade de uma abordagem que contemple a heterogeneidade. Isso, segundo ela, implica 

em considerar o papel do outro no processo de aquisição, bem como a relação deste e do 

sujeito de aquisição com a língua. Seguindo os passos dessa autora, este estudo procura 

atender à essa necessidade através da análise de cadeias dialógicas. A partir delas, 

procuraremos investigar a aquisição do idioma inglês tendo em vista suas produções do 

aprendiz em interações dialógicas. 
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 A especificidade do sujeito deste estudo, isto é, sujeito que já é falante de uma língua, nos 

leva a considerar se, e quais relações, são estabelecidas com a língua materna. Esta, portanto, 

será um dos pólos do modelo estrutural que propomos para este estudo. As relações que o 

aprendiz venha a estabelecer com ela, no entanto, não podem ser analisadas de maneira 

análoga aos estudos de De Lemos (2002). A figura abaixo procura representar o modelo 

proposto para esta investigação e ilustrar as diferenças em relação ao modelo dessa autora 

para o estudo da língua materna: 

 
EL2 

L2S

O 

 
EL1 

L1

    

Gráfico I: Estrutura de aquisição de segunda língua (EA2) 
 

O quadrilátero representa o modelo estrutural que propomos para este estudo. 

Denominaremos o modelo como estrutura de aquisição de segunda língua (EA2). Os vértices 

representam os pólos da estrutura de aquisição de segunda língua: sujeito (aprendiz de L2), 

outro (representante da língua alvo), língua materna (L1) e segunda língua (L2).  Este modelo 

implica na concepção de L1 e L2 como sistemas1 cujo valor de cada elemento depende da 

                                                           
1 A definição de língua como “sistema de valores” é oriunda do estruturalismo Saussureano que será 
discutido nos pressupostos teóricos deste trabalho. 



19 

posição que ele ocupa em relação aos outros elementos, bem como analisar a posição que 

ocupa o aprendiz em relação a esses sistemas que, por sua vez, estão estruturalmente 

vinculados aos outros elementos da estrutura de aquisição de segunda língua (EA2).  

O pontilhado representa o acréscimo feito ao modelo de De Lemos (2002), em virtude das 

especificidades do objeto e sujeito de aquisição de segunda língua, que serão discutidas ao 

longo deste estudo. Assim, temos a estrutura de aquisição da língua materna (as relações 

entre os elementos do triângulo do modelo de De Lemos), EA1, e a estrutura de aquisição de 

segunda língua (quadrilátero proposto para este estudo), EA2, nas quais se inserem as 

estruturas da língua materna, EL1, e segunda língua, EL2. Tentaremos precisar as relações em 

cada uma delas, e entre elas, ao longo deste estudo, e investigar se, assim como os 

movimentos da criança na EA1, os movimentos do aprendiz em direção à língua alvo estão 

sob efeito do espelhamento. Esse efeito de espelhamento na aquisição de segunda língua será 

investigado a partir das mudanças na estrutura da língua alvo (EL2) que se observem na fala 

do aprendiz, que decorram de movimentos na estrutura de aquisição de segunda língua (EA2).  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O modelo estrutural de De Lemos 

 

Os estudos de De Lemos sobre a aquisição de linguagem afirmam-se no compromisso 

com a premissa saussureana de que “a língua é um sistema que conhece somente sua ordem 

própria” (Saussure, (1995 [1916], p.31).  A premissa se explica na comparação que a segue, 

ou seja, a de que a língua (langue) é um sistema cujas regras não podem ser ordenadas de 

acordo com a vontade do falante, assim como as regras de um jogo de xadrez não são 
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definidas pelo jogador. O compromisso com ‘a ordem própria da língua’, porém, levantava 

questões que dizem respeito ao sujeito desse sistema. 

 O funcionamento lingüístico no sistema saussureano se estabelece em relações 

sintagmáticas dos signos, que dizem respeito à sucessão de palavras em uma frase, e relações 

paradigmáticas, que diz respeito às substituições dessas palavras respeitando à linearidade dos 

sintagmas. O signo, unidade desse sistema, existe a partir da associação de um ‘significado’ 

(conceito) a um ‘significante’ (imagem acústica), isto é, associação de uma representação 

psíquica na mente do indivíduo falante, a uma ‘impressão psíquica’ do som. Essa associação, 

pertencente ao sistema da língua, é para Saussure socialmente convencionada. Mas a 

significação dos termos não depende unicamente da relação que constitui o signo, 

significante-significado. O valor constitui elemento da significação, o que implica na 

concepção de língua como um sistema em que “todos os termos são solidários e o valor de um 

resulta tão-somente da presença simultânea de outros” (Saussure, (1995 [1916]),  p.133). 

Assim, a significação depende da relação de um signo com todos os outros do sistema. 

Segundo Saussure, o valor é constituído por princípios de ‘dessemelhança’, que o faz 

‘suscetível de troca’ e por princípios de ‘semelhança’, suscetível de comparação. Assim, 

significação não está estabelecida na relação som/idéia:  

“Quando se diz que os valores correspondem a conceitos, subentende-se que 
são puramente diferenciais, definidos não positivamente por seu conteúdo, 
mas negativamente por suas relações com os outros termos do sistema. Sua 
característica mais exata é ser o que os outros não são.” 

(Saussure, (1995 [1916]), p. 136) 
 

A língua é, portanto, na teorização de Saussure, um sistema de valores que como “toda 

espécie de valor, mesmo usando elementos muito diferentes, só se baseia no meio social e na 

força social” (Saussure, 2004, p. 250). O papel do indivíduo na significação, e qualquer 

questão relacionada à forma como o indivíduo ‘funciona’ no funcionamento da língua, é uma 

lacuna no modelo estrutural desse autor. O sujeito vigente no período do estruturalismo 
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saussureano, isto é, o sujeito idealista, em pleno exercício do código lingüístico e que dele faz 

uso para atender seus propósitos de comunicação, era incompatível com a idéia de que a 

língua é um sistema que se impõe ao sujeito. Tal incompatibilidade está implícita nas 

distinções que faz o autor acerca dos componentes da linguagem, langue (língua), isto é, o 

código ou sistema de signos e parole (fala), exercício fonatório dos signos: 

 

“A língua não constitui uma função do falante: é o produto que o indivíduo 
registra passivamente; não supõe jamais premeditação, e a reflexão nela 
intervém somente para a atividade de classificação. A fala, ao contrário, é 
um ato individual de vontade e inteligência, no qual convém distinguir: 1. as 
combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de 
exprimir seu pensamento pessoal; 2. o mecanismo psico-físico que lhe 
permite exteriorizar essas combinações.” 

(Saussure, (1995 [1916]), p. 22) 
 

Essa submissão “passiva” do indivíduo, em desarmonia com os atos de “vontade”, denota a 

carência de uma problematização do sujeito desse conjunto que compõe a linguagem no 

Curso de Saussure.  

No estruturalismo de Jakobson (2003 [1956]) os modos de organização do signo são 

interpretados a partir das figuras de linguagem metáfora e metonímia. As substituições 

metafóricas, correspondentes às do eixo paradigmático do sistema saussureano, dependem, 

segundo Jakobson, de operações metalingüísticas. Carências afásicas, por exemplo, são 

atribuídas por este autor a uma perda da ‘capacidade metalingüística’. Quanto aos sintagmas, 

Jakobson os descreve a partir de relações de contiguidade (metonímias) ‘percebidas’ pelo 

destinatário de uma mensagem. Veremos adiante de que forma o estruturalismo de Jakobson 

repercutiu no percurso de De Lemos nos estudos da aquisição da L1. Porém, antecipamos 

aqui que De Lemos (1999, 2000, 2002) encontra uma noção para o sujeito de aquisição de 

linguagem, compatível com uma concepção estrutural, a partir da releitura de Saussure e 

Jakobson, feita por Lacan. 
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Segundo De Lemos (2000), a dicotomia saussureana que acabou por obliterar a fala, 

esfera lingüística que concerne o indivíduo, foi decorrente da preocupação desse autor em 

isolar um objeto da lingüística, objeto sincrônico, distinto da preocupação filológica da 

lingüística histórica. O objeto isolado implicava em um sujeito que ‘funcionasse’ na língua 

sem ter consciência das mudanças desta no tempo. Essa separação não é possível quando o 

objeto é aquisição de linguagem, que, por definição (saussureana), é  composta pela língua e 

pela fala. Assim, no modelo de aquisição de De Lemos,   as forças sociais, às quais Saussure 

atribui a  responsabilidade pelas mudanças na língua,  são  interpretadas por De Lemos (2000) 

como processos identificatórios. Na aquisição de linguagem, segundo essa autora, tais 

processos não podem estar dissociados das mudanças que marcam a trajetória da criança para 

a condição de falante, mas atuam como um pólo, o pólo da identificação com o outro, 

instância estruturalmente vinculada ao pólo da língua e da criança. Essa estrutura em que a 

fala depende do outro, bem como o encontro de um sujeito compatível com a  concepção de  

língua como sistema, partem dos pressupostos teóricos que De Lemos encontra na obra de 

Jacques Lacan.  Segundo Dor (1992), Lacan, em sua releitura de Saussure e Jakobson, 

subverte a associação significante/ significado estabelecendo a primazia do primeiro, que 

traduz-se na idéia de que “os significados extraem sua coerência da rede dos significantes” 

(Dor, 1992, p.43). O autor, através do exemplo de uma substituição metafórica, “peste” para 

designar “psicanálise”, procura mostrar  o caminho que levou Lacan a supor a primazia do 

significante. Nessa substituição, é o signo “psicanálise”, isto é, a imagem acústica 

‘psicanálise’ associada ao conceito de psicanálise, que está associado ao significante “peste”. 

Essa associação seria evidência, segundo o autor, de que o significado se produz somente a 

partir da articulação entre os significantes. Nos processos metonímicos, através de relações de 

contigüidade, um significante sobrepõe-se a outro. Por razões semelhantes às substituições 
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metafóricas, estas relações atestam a “supremacia do significante”2. Segundo Elia (2004), a 

categoria de outro que propõe Lacan, é “esqueleto de uma estrutura significante”. O que o 

outro (a mãe) transmite é essa estrutura, “inconsciente para ela própria”. Os significantes da 

fala da mãe suscitam na criança “um ato de resposta”, isto é, demandam um trabalho de 

significação pela criança. Para Lacan, é nesse trabalho, que o significante convoca, que 

emerge o sujeito. Esse efeito da linguagem sobre a criança não obedece a uma ‘progressão’, 

do menos ao mais complexo, do ponto de vista sintático. Tal fato se faz ver nos dados 

analisados por De Lemos (2000), em que erros “previsíveis”, do ponto de vista da noção de 

desenvolvimento, convivem com erros imprevisíveis e assistemáticos. Para a autora, a criança 

não modifica a estrutura da linguagem que preexiste à sua entrada na mesma, mas nela 

emerge como sujeito e falante. Assim, a aquisição da linguagem é concebida por essa autora 

como processo de subjetivação. A criança desse processo é concebida como “corpo 

pulsional”, “que demanda interpretação” (De Lemos, 2002, p.64). O termo “pulsão”, oriundo 

da psicanálise freudiana, designa uma “pressão”, própria do indivíduo, que o faz tender para 

um alvo. No caso das interações da díade mãe-criança, os significantes introduzidos pela mãe 

suscitam, na criança, um ato de resposta que a constitui como sujeito. A estrutura triádica de 

aquisição da linguagem descrita em De Lemos (2002), resulta de suas reflexões teóricas 

acerca das concepções discutidas acima, articuladas às questões que surgiram ao longo dos 

estudos dessa autora. O percurso das investigações dessa autora no campo da aquisição da 

língua materna é marcado pela preocupação com o que inicialmente se chamou “congruência 

entre a fala da criança pequena e seu interlocutor”. Essa congruência, que se fazia observar 

                                                           
2 Para Lacan, as formações do inconsciente, na face que se apresentam à consciência, são como a 

linguagem.  Através desses dados da lingüística, as noções de metáfora e metonímia, associados ao trabalho 
teórico de Freud, fundamentam a concepção lacaniana de  que o inconsciente é estruturado como uma 
linguagem. Foge ao propósito deste trabalho apresentar pormenores acerca da teoria do inconsciente a partir do 
suporte metodológico que Lacan encontra na lingüística. Focalizaremos, ainda no estruturalismo de Lacan, 
apenas o que é pertinente para compreender o modelo de aquisição da linguagem que orienta este estudo. Assim, 
seguimos na teorização de Lacan procurando entender de que forma mãe, criança e língua estão estruturalmente 
vinculadas no modelo de De Lemos (2002).  
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nos dados dos projetos da área, resultou na noção de “processos dialógicos”.  Seu propósito 

era descrever a natureza lingüística dos processos que caracterizavam uma fala que se 

mostrava fragmentada, dependente ou “ancorada” na fala do adulto. Dessa noção partiram o 

que De Lemos (1981) nomeou “processos constitutivos do diálogo”: especularidade, 

complementaridade, e reciprocidade. Estes dois últimos, reformulados em artigo posterior 

(1985), são tomados como efeitos secundários do primeiro. Esse processo de especularidade 

definia o processo de incorporação pela criança de parte ou de todo o enunciado do adulto, e 

incorporação da fala da criança nos enunciados da mãe, que se davam a ver na progressão dos 

diálogos. O termo especularidade, foi  retomado do trabalho de Camaioni (1978, citado em 

De Lemos, 2001), que descreve interações entre adulto-criança e criança-criança. Com base 

na leitura que Piaget fizera de Baldwin, De Lemos explicita o que essa noção tem de distinta 

do termo imitação: 

 

“A especularidade, de fato, tem uma relação próxima com a noção de 
reflexão – e de espelho – que é crucial na interpretação piagetiana de 
Baldwin, já que ela atribui aos fenômenos descritos como imitação recíproca 
o estatuto de processos constitutivos. Dessa forma, exclui várias visões 
tradicionais da imitação e da aprendizagem, onde o focus ficava no 
comportamento da criança frente ao adulto, visto como um reforçador ou 
fornecedor de modelos. Ao contrário, por contar com o comportamento 
imitativo do adulto em relação à criança e assim enfatizar a natureza mútua 
do fenômeno, a especularidade aponta para a necessidade de reformular a 
noção de modelo e de provedor de modelo. Finalmente, ver o 
comportamento imitativo desse ponto de vista também significa mudar o 
focus da descrição e da explicação da relação formal de similaridade entre o 
comportamento da criança e o comportamento do adulto para colocá-lo 
sobre sua função.” 

(De Lemos 1985, citado em M.T Lemos, 2002, p.197) 
 

  Em De Lemos (1992) o termo especularidade dá lugar ao termo espelhamento na 

medida em que se reconhece que a relação em jogo é a dos enunciados dos diálogos. O que a 

análise desses enunciados sugere é que o sujeito do processo de aquisição de linguagem 



25 

depende da fala do outro, pois através dela ele vê, através dela faz sentido. No funcionamento 

lingüístico, o adulto é representante da língua e atua como espelho em que a criança vê sua 

fala refletida. Mas são questões que surgem desse mesmo reconhecimento que redirecionam 

os passos dessas investigações. Precisamente, qual é a função desse outro e de sua linguagem 

no processo de aquisição? Retornando à metáfora do espelho, como e o que da fala do outro a 

criança reflete e de que forma essa relação com a fala do outro determinaria o fenômeno da 

mudança? De Lemos (1992) busca uma resposta na Lingüística, assim como fizera Jakobson 

em seus estudos sobre afasia.  

Segundo a autora, a interpretação de Jakobson (2003[1956]) das relações 

paradigmáticas e sintagmáticas descritas por Saussure (1995 [1916]), como processos 

metafóricos e metonímicos, permitia apreender, a partir do efeito de seleção/substituição 

(metáforas) e da combinação/contiguidade (metonímias), os movimentos que caracterizam a 

mudança na fala da criança. Para esse autor, a regressão afásica, estudada a partir desses 

modos de arranjo do signo lingüístico, revela-se “espelho” da aquisição da fala da criança. A 

combinação diz respeito ao encadeamento das unidades lingüísticas. Desse encadeamento, 

depende o valor de cada unidade e, da oposição entre elas, unidades cada vez mais complexas.  

Jakobson denomina a relação de dependência entre as unidades nesses encadeamentos de 

“contexto”. Nos casos de afasia, distúrbios de combinação implicam em uma deficiência na 

organização das palavras em unidades maiores, em uma ordem caótica do ponto de vista 

sintático. O contexto se desagrega dando lugar às operações de seleção. Assim, nas produções 

verbais desse tipo de distúrbio aparecem substituições de natureza metafórica como, por 

exemplo, fogo no lugar de luz de gás (Jakobson, 2003[1956] p.52). Os distúrbios de 

similaridade/substituição são caracterizados por uma “carência de denominar” ou substituir 

um signo por outro que pertença ao mesmo código lingüístico. Jakobson vê esses distúrbios 

como resultado de uma deterioração das operações metalingüísticas. Assim, quando 
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capacidades de seleção são afetadas, a contiguidade passa a determinar o comportamento 

verbal do afásico se o poder de combinação é preservado. Nestes casos, um signo  que 

usualmente aparece com um outro pode ser empregado em seu lugar. Garfo por faca ou 

fumaça por cachimbo, são exemplos do emprego da metonímia. 

No trabalho de De Lemos (1992), esses modos de arranjo do signo, representados 

pelas figuras de estilo metáfora e metonímia, permitiam apreender, a partir de seus efeitos de 

seleção/substituição e da combinação/contiguidade, os movimentos que caracterizam a 

mudança na fala da criança. Nas análises de episódios de interação criança-adulto, a autora 

observa relações de contiguidade e substituição “tecendo” os diálogos que levam a criança da 

condição de “interpretado pelo outro” a “intérprete”.  No episódio a seguir (extraído de De 

Lemos (2002), p. 52), por exemplo, a relação de contigüidade entre os dois primeiros termos 

destacados “tecem”, segundo a autora, este  diálogo. Isto é, é através dessa relação que 

barulho evoca nananda, fazendo prosseguir o diálogo: 

 

Episódio 4 (Quando C. faz muito barulho, M. a repreende dizendo que ela 
vai acordar a vizinha, Flávia, que está dormindo. Durante este episódio, C. 
brinca com uma bola.): 
M. Esta bola faz muito barulho. 
Ma.:A Fávia é nananda.  
M. : É, a Flávia está nanando e você fica fazendo barulho. 
(Mariana: 1;9.15)  

 

O erro em é nanando, por sua vez, decorre do processo metafórico em que a 

substituição de está por é ou nanando por nananda, denotam as cadeias não manifestas sobre 

as quais a criança ressignifica a fala do outro. Ocorrências como essa levaram à hipótese de 

que ressignificações sucessivas seriam passos para a incorporação das estruturas, nelas 

envolvidas, de propriedade comum. Contudo, a “imprevisibilidade dos erros” na fala da 

criança se tornou um impasse para essa interpretação. Essa imprevisibilidade se fazia ver nos 



27 

“equívocos” que Carvalho (1995) denominou “erros de não saber”. A autora se refere a 

substituições que a própria estrutura da língua não permitiria, mas que resultam de 

cruzamentos da fala do outro nos enunciados da criança. Para essa autora, assim como para  

De Lemos (1999), os enunciados em que fragmentos da fala do adulto retornam na fala 

criança, e que resultam na heterogeneidade e imprevisibilidade da mesma, são “contra-

evidências” à noção de língua-conhecimento. Essa constatação impeliu a pesquisadora a 

analisar a fala da criança a partir do diálogo, instância que dá lugar ao outro nesse processo, a 

partir da noção estrutural da língua e do próprio processo de aquisição. Dessa atitude resultou 

o modelo estrutural triádico que descrevemos na introdução deste estudo.  

 

1.2 A função heurística do modelo estrutural de De Lemos no estudo da aquisição de 

segunda língua 

 

Segundo as concepções de De Lemos (2002), a língua materna é um processo de 

subjetivação. Tomar a estrutura de aquisição do trabalho dessa autora como modelo heurístico 

para este estudo implica em assumir que a subjetividade do aprendiz de segunda língua já se 

constituiu. O aprendiz já cumpriu a trajetória descrita pela EA1, em que o processo de 

subjetivação é contemplado na terceira posição. Essa característica do sujeito deste estudo 

marca o “limite” da abordagem dessa autora para o propósito desta investigação. Enquanto o 

modelo de De Lemos procura explicar a aquisição de estruturas lingüísticas, ao passo que 

trata da constituição da subjetividade da criança, neste estudo, o papel heurístico desse 

modelo atém-se a um dos explanandum do mesmo, ou seja, investigar a aquisição de 

estruturas lingüísticas. Através da análise da produção oral do aprendiz, veremos que relações 

o aprendiz mantém com a língua materna em sua trajetória para a língua alvo. Ainda que se 

possa inferir, através das concepções teóricas de De Lemos (2002),  e sua concepção de 
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sujeito, que a subjetividade seria de alguma forma afetada através de uma segunda língua, 

esta não é uma questão que este estudo procura responder. 

Alguns trabalhos sobre aquisição de segunda língua, desenvolvidos no campo da 

lingüística aplicada, procuram abordar a reorganização da subjetividade que se pode inferir 

através da proposta estruturalista. Exemplo desses trabalhos está em Revuz (1998), por 

exemplo, para quem a “taxa de insucesso” na aquisição de uma segunda língua decorre da não 

superação de uma “concepção instrumental da linguagem”, que subestima o “ponto de 

bloqueio” que a subjetividade instaurada pela língua materna pode representar: 

 

“(...) o exercício requerido pela aprendizagem de uma língua estrangeira se 
revela tão delicado porque ao solicitar, a um tempo, nossa relação com o 
saber, nossa relação com o corpo e nossa relação com nós mesmos enquanto 
sujeito-que-se-autoriza-a-falar-em-primeira-pessoa, solicitam-se as bases 
mesmas de nossa estruturação psíquica, e com elas aquilo que é a um mesmo 
tempo, o instrumento e a matéria dessa estruturação: a linguagem, a língua 
chamada materna. Toda tentativa para aprender outra língua vem perturbar, 
questionar, modificar aquilo que é, a um mesmo tempo, o instrumento e a 
matéria dessa estruturação”  

(Revuz, 1998, p.217) 

 

A forma como uma segunda língua incide na subjetividade instaurada pela primeira 

língua, é foco também de Serrani-Infante (1998), em suas análises feitas a partir de 

depoimentos de enunciadores com experiência bi/multilíngue. Esse tipo de análise, que essa 

autora denominou proposta AREDA (análise de ressonâncias discursivas em depoimentos 

abertos) parte de conceitos da teoria lacaniana da subjetividade, e está vinculada à tradição 

francesa da análise do discurso, procura compreender a produção em segunda língua a partir 

de uma relação da linguagem-identidade: 

 

“Trata-se aqui de abordar a problemática contraditória da relação 
língua(gem)-identidade. A concepção de subjetividade que se considera 
nesta dimensão não é a de falante que encontraria na linguagem um 
instrumento para exprimir suas 'intenções de comunicação' mas, sim, o 
espaço do sujeito afetado pelo pré-construído e pelo discurso transverso, 
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sujeito do inconsciente, efeito de linguagem, falente, ser em línguas, pego na 
ordem simbólica que o produz enquanto sujeito. Subjetividade descentrada, 
porque não é entendida como sendo a origem do dizer, sujeito, portanto, 
cindido, marcado pela perda, pela falta de uma ilusão infantil de onipotência, 
de completude. A divisão inconsciente/consciente separa o sujeito de parte 
dele “mesmo”.  

(Serrani-Infante, S., 1998a, p.245) 

 

Dos Santos (2002) procura compreender as produções errôneas de aprendizes da 

língua espanhola, conciliando abordagens em que o aprendiz é concebido como sujeito 

epistêmico a uma que considere o aprendiz como sujeito estruturado pela língua materna. 

Argumenta essa autora, que a estrutura psíquica do aprendiz confronta-se com a experiência 

da aquisição de uma segunda língua. Muitos dos erros analisados por ela são atribuídos a um 

“relacionamento do aluno com a língua estrangeira por meio da língua materna”. Tal 

relacionamento, segundo a pesquisadora, resulta da “ordem simbólica” que estrutura o sujeito. 

Embora o modelo de De Lemos (2002) oriente muitas das interpretações dos erros que essa 

autora analisa, a forma de fazê-lo não coincide com as deste estudo. Além das inferências 

acerca de questões relativas a subjetividade (que não é propósito deste estudo), não há, no 

estudo de Dos Santos (2002) uma adaptação do modelo de De Lemos para o estudo da 

aquisição de segunda língua. Vemos em suas análises, por exemplo, que a caracterização das 

posições, isto é, das relações do aprendiz com os elementos a que ele estaria estruturalmente 

vinculado, são mantidas. Há, segundo a autora, a possibilidade de “fazer um paralelo” delas 

para o caso da L2: a primeira posição, por exemplo, correponderia uma fala que apresenta 

fragmentos da fala do professor; a segunda posição seria a posição do erro que, segundo essa 

autora, seria indício de um afastamento da fala do professor; na terceira posição, o aprendiz 

reconhece sua própria fala. O ponto que nos faz divergir da condução das análises dessa 

autora está no fato desta atribuir erros muito heterogêneos a uma mesma posição. Erros nos 

quais é possível identificar manifestações da língua materna, por exemplo, são atribuídos à 

segunda posição, posição do erro no modelo de De Lemos (2002). No modelo quadrilátero 
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hipotetizado para este estudo, as relações do aprendiz com a língua materna  é abordada como 

elemento distinto na estrutura de aquisição da segunda língua.  

A seguir, procuramos apresentar os impasses das pesquisas no campo da aquisição de 

segunda língua que nos levaram a investigar o fenômeno da aquisição através desse modelo, 

investigar a produção oral de aprendiz a partir do diálogo, e levantar a hipótese da 

dependência dialógica. 

 

1.3 A pesquisa em aquisição de segunda língua 

 

 A necessidade de se investigar a aquisição de segunda língua a partir de interações 

dialógicas, concebidas como relações estruturais, emerge das lacunas que a pesquisa nesse 

campo não tem conseguido suprir. A compilação crítica dos principais intentos na área da 

aquisição de segunda língua feita por Ellis (1997a e 1997b) evidencia tais lacunas. Como 

constata o autor, a principal forma de investigar aquisição de segunda língua tem sido através 

de coleta e descrição de amostras de enunciados produzidas por aprendizes.  

A lingüística aplicada tem se empenhado em descrever o fenômeno da mudança no 

processo de aquisição de segunda língua através dessas amostras colhidas em estudos 

longitudinais. De modo geral, essas pesquisas focalizam um aspecto formal da língua 

(pronúncia, construção de vocabulário ou estrutura gramatical específica) a fim de explorar as 

habilidades do aprendiz em relação a uma especificidade lingüística. Subjacente a essas 

pesquisas está a noção de que o aprendiz  desenvolve um conhecimento lingüístico 

obedecendo a uma ordem própria do mesmo.  Esses estudos tentam estabelecer 

sistematicidade, uma ordem natural para o aprendizado e mesmo parâmetros universais de 

desenvolvimento. Contudo, os resultados obtidos com esses estudos mostram uma 

diversidade na produção lingüística que contraria esses objetivos. Ao tentar estabelecer 
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parâmetros de desenvolvimento, por exemplo, muitas das pesquisas descritivas têm se 

pautado em erros “universais”. Porém, essa suposta universalidade não se manifesta se 

atentarmos para a especificidade dos erros, arbitrariamente classificados entre as categorias 

pré-estabelecidas pelo pesquisador. Assim, muitas das pesquisas orientadas pelo ideal de 

universalidade têm omitido tais especificidades, isto é, têm abandonado os dados que fogem à 

sistematização. Atitude semelhante no campo da aquisição da língua materna foi nomeada por 

De Lemos (1982) “higienização dos dados”, isto é, ignorar o que a teoria não dá conta de 

explicar. Assim, o que se tem por “universalidade” é antes uma generalidade, de dados 

parciais, que pouco diz sobre os processos envolvidos na aquisição.  

A procura por uma seqüência própria da aquisição de segunda língua resultou em 

modelos de desenvolvimento do tipo curva em “U”, segundo o qual uma única estrutura passa 

por “reestruturações”.  Exemplo desse modelo de desenvolvimento foi descrito por Ellis 

(1997a, p. 23) acerca da aquisição do verbo irregular eat no passado, em que o aprendiz passa 

por cinco diferentes estágios, representados pelas produções eat, ate, eated, ated, ate. Assim, 

a curva em U representa momentos distintos, em que cada uma dessas produções corresponde 

a estágios de um processo de aquisição: em um primeiro momento a fala do aprendiz estaria 

caracterizada por produções corretas da língua alvo, as quais, em um segundo momento, 

passariam por reorganizações que se observam nos erros de ultrageneralização (“eated”, 

revela ultrageneralização da marca ed dos verbos regulares), por exemplo, que embora 

aparentemente seja um regresso, seria a evidência de que o aprendiz reestrutura a língua e 

portanto avança na curva do desenvolvimento. Subjacente a essa teoria está a idéia de que 

mecanismos cognitivos internos controlariam, independentemente de características próprias 

do aprendiz e suas interações, a aquisição de segunda língua. Contudo, aceitar tal modelo 

como descrição geral de estágios de aprendizado implica em ignorar outras inúmeras curvas 

que poderiam ser traçadas, uma vez que “os estágios não são claramente definidos. Antes, 
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eles são indistintos e há oscilação entre eles” Ellis (1997, p. 24). Mais uma vez, apresentar 

resultados condizentes com as teorias do desenvolvimento, implica em “higienizar” curvas.  

Essa mesma higienização comparece em algumas pesquisas que investigam o papel da 

língua materna no aprendizado da segunda língua. Entre esses estudos, os da “Análise 

Contrastiva” tentam estabelecer uma previsibilidade dos erros através da identificação prévia 

das diferenças e semelhanças entre a língua materna e língua alvo.  A hipótese que orienta 

essas pesquisas é a de que o aprendiz de segunda língua experiencia dificuldades em adquirir 

as estruturas da língua alvo que são diferentes das de sua língua materna. Exemplo de 

pesquisas orientadas por tal hipótese é a de Lee (1968, citado em Ellis, 1994) para quem “a 

causa primeira das dificuldades e erros na língua estrangeira é a interferência da língua 

materna”. Para Lado (1957), proponente da análise contrastiva, a comparação entre L1 e L2 

possibilitaria ao professor identificar previamente as dificuldades e planejar formas de 

remediá-las. Contudo, as análises feitas a partir de recortes de enunciados de aprendizes, 

tendo como parâmetro a comparação de dois sistemas já estabelecidos (língua materna e 

língua alvo), podiam apenas identificar erros que entravam para uma categoria, a dos “erros 

de transferência”, entre outras várias.  Além das dificuldades em estabelecer quais erros 

resultavam de uma “interferência” da primeira língua, a contrastive analysis pouco esclarecia 

sobre os processos de aquisição.  

Aliada ao propósito de descrever os passos de um desenvolvimento dentro de uma 

suposta sistematicidade, muitas pesquisas procuram explicar a suposta ordem de 

desenvolvimento apresentada por pesquisas descritivas, à uma faculdade mental. A noção de 

‘interlíngua’, por exemplo, que surge nos estudos de Selinker (1972), vem norteando muitas 

das pesquisas da lingüísitca aplicada. Selinker parte do pressuposto de que o aprendiz constrói 

um sistema híbrido entre L1 e L2. Esse sistema abstrato de regras lingüísticas, uma gramática 

mental, estaria aberto, ou ‘permeável’, a influências externas (através do input lingüístico) e 
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internas, isto é, ‘regras’ que são próprias do funcionamento desse sistema, descrito por ele 

como “estrutura psicológica latente”. Assim, ultrageneralização e transferência de regras do 

sistema da L1 para L2, por exemplo, seriam mecanismos dessa estrutura. 

 Muitas investigações acerca do ‘erro’ e do papel da língua materna na aquisição de 

segunda língua têm se apoiado na noção de interlíngua. A‘Análise de Erros’, por exemplo, 

também procura respostas na hipótese mentalista. Para essa abordagem, mecanismos 

cognitivos seriam responsáveis pelo que Corder (1967) denominou ‘dialeto idiossincrático’. 

Semelhante à ‘interlingua’ que descreve Selinker (1972), esse dialeto é um sistema que possui 

regras próprias, diferentes das do sistema da língua materna, e diferentes das da língua alvo.  

As estratégias de aprendizagem, para esse autor, resultam de procedimentos cognitivos, 

responsáveis por um processo de levantamento e tentativa de comprovação de hipóteses que 

constróem esse dialeto e, ao mesmo tempo, poderia produzir na fala uma série de erros.  Essas 

duas abordagens, uma vez que discutem o papel da língua materna na aquisição de segunda 

língua, serão retomadas na discussão dos dados deste estudo. Aqui, cabe justificar que é a 

limitação dessas teorias para abordar a heterogeneidade da fala do aprendiz de L2 que nos fez 

escolher outros caminhos. A oscilação entre o erro e o acerto, por exemplo, levanta questões  

quanto a possibilidade de haver um mecanismo cognitivo ‘processando’ hipóteses.  Ainda, a 

noção de ‘dialeto idiossincrático’ ou ‘interlíngua’, que procuram respostas para as questões 

levantadas pelas pesquisas descritivas, sugerem que a permanência de alguns erros na fala do 

aprendiz, isto é, a “fossilização” de estruturas errôneas, é decorrente de uma “tendência” da 

gramática mental. Assim, a explicação não vai além da constatação do fenômeno, e não dá 

conta dos processos que levam o aprendiz a manter determinadas estruturas.  

 Também partem do modelo mentalista em aquisição de linguagem explicações como 

as que apresenta Ellis (1997a), que procuram descrever o quê e como, do input a que está 

exposto, o aprendiz “internaliza” ou “estoca” na memória. Assim, por exemplo, o uso de 
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blocos lingüísticos não desmembrados (fórmulas ou “chunks”) ocorreria antes do domínio das 

unidades lingüísticas. Segundo esse autor, o aprendiz se engaja em processos distintos de 

aprendizagem, item learning e system learning, porque um mecanismo cognitivo regulador 

assim determina.  Dessa forma, a pesquisa em lingüística aplicada, seguindo pressupostos 

mentalistas, limita-se a descrever o que constata nos dados e hipotetizar acerca de um 

mecanismo na mente/cérebro.  

Outras pesquisas explicativas recaem sobre fatores externos. Entre elas, muitas têm 

dado ênfase ao papel das circunstâncias sociais de aprendizado. A “accommodation theory”, 

por exemplo, sugere que o desenvolvimento lingüístico é influenciado por fatores sociais que 

determinam motivações, que por sua vez determinam processos que resultam em diferentes 

“tipos” de linguagem.  Assim, a motivação pode levar o aprendiz a tentar aproximar seu 

discurso de seu interlocutor - processo que Giles (1982, citado em Ellis 1997a e 1997b) 

denominou “convergence”, ou pode levá-lo a dar ênfase às diferenças - “divergence process”. 

Experiências de hostilidade que impõem auto-isolamento em oposição a experiências que 

favorecem engajamento na cultura alvo são foco das pesquisas de Schumann (1978, citado em 

Ellis, 1997a e 1997b). A teoria que o autor denominou “acculturation model” sustenta que 

fatores sociais determinam a intensidade das interações e, por sua vez, o fracasso ou o sucesso 

do aprendiz em aculturar-se na língua alvo. Mais uma vez, a explicação não faz senão 

constatar algo mais para ampliar categorias, ampliar a descrição. Ao explicitar as condições 

sociais que determinam motivação ou favorecem aculturação, essas pesquisas têm 

negligenciado as implicações lingüísticas propriamente ditas em cada uma dessas condições, 

implicações essas que dizem respeito a caracterização das interações dialógicas em cada uma 

das circunstâncias descritas.  

A proposta desse projeto é tentar afastar as análises do compromisso de sistematização 

e categorização que têm dominado os estudos da lingüística aplicada. Para tanto, propomos 
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retirar os enunciados do aprendiz de segunda língua do isolamento a que vêm sendo 

confinados, e partir não mais de enunciados isolados, mas de sua realidade lingüística, sua 

realização no diálogo. Segundo De Lemos (1982), o “pecado original” nos estudos de 

aquisição da língua materna deve-se justamente a esse isolamento, decorrente do impasse 

teórico na área da aquisição de linguagem que, ao optar pela descrição sincrônica dos 

fenômenos da aquisição, afastam-se de um compromisso com a gênese das estruturas e 

categorias. A impossibilidade de cumprir esse compromisso, de abarcar a heterogeneidade da 

fala da criança e as especificidades que um modelo apriori de língua não dá conta, se dá a ver 

em uma atitude metodológica que não contempla a fala onde ela “ganha determinação”: o 

diálogo.  

Ao retirar enunciados das interações dialógicas, a pesquisa da área da lingüística 

aplicada tem delegado ao outro o papel de input lingüístico.  De acordo com as teorias 

behavioristas, dominantes nas décadas de cinqüenta e sessenta, o aprendizado é dado por 

respostas a estímulos do ambiente.  Segundo Ellis (1994) tal concepção mostrou-se 

inadequada para questões do aprendizado de línguas. A principal metodologia filiada a essas 

teorias, o Audiolingual method, foi ficando desacreditada, na medida em que o output dos 

aprendizes não reproduzia fielmente o input recebido. O método grammar translation, entre 

os dominantes dessa mesma época, concebia o aprendizado de segunda língua como um 

processo que dependia da memorização de vocabulário e estudo de regras gramaticais.  Input, 

portanto, não tem um papel ativo, existe para ser imitado e estocado na memória.  Estudos 

experimentais comparando essas duas metodologias eram “inconclusivos para estabelecer a 

superioridade de um ou de outro” (Ellis, 1997, p. 5). Mas, os estudos que se desenvolveram 

principalmente a partir da década de sessenta no campo da lingüística aplicada, orientados por 

uma concepção desenvolvimentista da linguagem, sugeriam que o aprendizado da língua 

inglesa era caracterizado por mudanças qualitativas na língua alvo, de forma gradual e 
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sistemática, de forma semelhante à que apontavam as pesquisas em aquisição da língua 

materna.  O estudo de Duskova, por exemplo, acerca das produções errôneas de estudantes de 

inglês (citado em Ellis, 1997b) e outros estudos dessa ordem, substituíram as pesquisas de 

análise quantitativa que se limitavam a comparar metodologias, e reforçaram a concepção de 

desenvolvimento.  No ensino, a repercussão dessa concepção resultou em metodologias que 

pregam o aprendizado “natural”, sem intervenções diretas do instrutor, sem correções. 

Pressupostos teóricos diversos justificavam a propriedade do aprendizado natural.  A 

repercussão do trabalho de Noam Chomsky na lingüística aplicada, por exemplo, resultou em 

pesquisas que partem do pressuposto de que, assim como Chomsky havia proposto em 

relação à criança, há uma capacidade inata responsável pela aquisição de segunda língua 

(Ellis, 1997b). O papel do input nas pesquisas orientadas pelo mentalismo é o de “disparador” 

dos mecanismos próprios dessa capacidade, que da mesma forma que agia sobre a criança 

descrita por Chomsky, deveria agir sobre o aprendiz de segunda língua. Assim, este aprendiz 

“naturalmente” passaria a adquirir a nova língua. O trabalho de Krashen (1985) é exemplo 

dessa filiação teórica. Segundo uma das hipóteses formuladas por esse autor, input hypothesis, 

haveria uma ordem natural para aquisição na qual o aprendiz progride através do input a que 

está exposto.  

Contrariamente, muitas teorias têm dado ao input lingüístico e ao provedor de input 

papéis mais complexos que os das teorias do desenvolvimento e mentalista. É o caso das 

teorias que Ellis (1997b) denomina ‘interacionistas’. Tais teorias se inspiraram em Vygotsky 

para privilegiar o papel das interações nas relações de ensino/aprendizado. Vale lembrar que o 

pouco que Vygotsky (1987, [1934]) refletiu acerca da aprendizagem de uma segunda língua, 

foi feito indiretamente ao tentar estabelecer analogias que explicassem suas concepções 

acerca da formação de conceitos científicos. Segundo esse autor, o aprendizado de segunda 

língua está para a formação de conceitos científicos assim como a aquisição da língua 
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materna está para o desenvolvimento de conceitos espontâneos. A analogia se faz pela função 

mediadora que os elementos da segunda relação cumprem em relação à primeira e no fato de 

que o desenvolvimento de ambos, segunda língua e conceitos científicos, se estende nas 

interações com um adulto ou um outro mais experiente (seja na compreensão de um novo 

conceito ou de uma nova estrutura lingüística), obedecendo à zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) do aprendiz. A questão da mediação pela língua materna não tem sido 

explorada pelos teóricos inspirados por Vygotsky, porém a noção de um aprendizado que 

depende da assistência de alguém que tenha um conhecimento superior ao do aprendiz, de 

forma a fazer o papel de scaffolding, isto é, “andaimes” que vão criando os patamares para a 

construção do conhecimento, é cara a esses teóricos que vêem na interação condição 

indispensável para aprendizagem. Hatch (1978) é exemplo desses teóricos. Para ela, 

construções sintáticas “crescem” através de um processo de construção no discurso. Hatch 

analisa “trocas discursivas” nas quais se observa que as incompreensões nas interações 

desencadeiam modificações de ordem sintática até que um entendimento seja alcançado entre 

os interlocutores. As interações caracterizadas por essas modificações, definidas como 

“negociação de significados”, ilustra para essa autora, a aplicabilidade do conceito de 

scaffolding no aprendizado de segunda língua.   Assim, é preocupação dessa perspectiva 

interacionista investigar como, de acordo com o tipo (facilitado ou autêntico, gramatical ou 

agramatical), o input que o outro provê ao aprendiz cumpre nessas negociações. O trabalho de 

Swain (1995) também aponta a importância do diálogo para o processo de aquisição de 

segunda língua. Segundo essa autora a importância do diálogo está nas possibilidades de 

aprendizado que o output lingüístico proporciona. Através dele o aprendiz perceberia as 

lacunas de seu conhecimento que, por sua vez, estimularia a formulação de hipóteses na 

língua alvo e refletir sobre o sistema lingüístico. Para essa autora, portanto, aquisição de 

segunda língua é um processo metalingüístico. Essas perspectivas coincidem, em alguns 
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aspectos, com a que orienta este estudo. Do ponto de vista metodológico, coincide com a 

tomada do diálogo como ponto de partida para a análise da fala do aprendiz. Além disso, 

coincide a importância dada ao papel do outro nas interações dialógicas. Porém, a perspectiva 

teórica deste estudo diverge da concepção de conhecimento e desenvolvimento dessas 

abordagens. Enquanto, para Hatch (1978), aquisição de uma segunda língua é um 

conhecimento adquirido através de patamares construídos através do discurso do outro e, para 

Swain (1995), o diálogo cria possibilidades de pensar sobre a língua, para a perspectiva em 

que está fundamentado este estudo, a importância do diálogo está no fato de que, através dele, 

o aprendiz estabelece relações com elementos estruturalmente vinculados que o levam a 

aquisição da segunda língua. 

  A mesma heterogeneidade observada nos dados dos estudos de De Lemos (2002)  

sobre a aquisição da L1, que contradizem a noção de desenvolvimento, e que levaram essa 

autora a procurar interpretações na perspectiva estruturalista, é também presente nas 

produções verbais de aprendizes de L2. Assim, ainda que as mudanças na fala do aprendiz 

coincidam com a afirmação de Hatch (1978), de que incompreensões nas interações 

desencadeiam modificações, ou a de Swain (1995), de que o aprendiz vem a perceber seus 

próprios erros através do output lingüístico, veremos neste estudo, através da análise das 

interações dialógicas, que essas incompreensões e reconhecimentos são decorrentes das 

diferentes relações que o aprendiz estabelece com os elementos da EA2 e que estas relações 

são, por sua vez, dependentes do fenômeno do espelhamento.  

 

1.4 Metodologias de ensino de segunda língua 

 

Muitas das pesquisas da lingüística aplicada, voltadas para o ensino de línguas, foram, 

segundo Ellis (1997b), “pedagogicamente motivadas”. Isto é, não tratavam de avaliar o 
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potencial pedagógico de uma abordagem teórica ou do resultado de pesquisas, mas de avaliar, 

nas pesquisas, o que surge de relevante nas práticas pedagógicas. Nesta seção deste projeto 

voltamo-nos para essas práticas a fim de firmar a relevância da hipótese que buscamos 

investigar. 

 Não há, de modo geral, uma definição explícita, ou mesmo uma consciência por parte 

da maioria dos professores de línguas, da filiação teórica da metodologia que empregam. O 

que se observa hoje no ensino de língua inglesa é a predominância de metodologias, 

entendidas aqui como um conjunto de procedimentos e técnicas usados nas escolas de idioma, 

que privilegiam trocas comunicativas, sejam elas orientadas pelos pressupostos 

interacionistas, que demandam interações em que o aprendizado depende de um outro para 

cumprir o papel de scaffolding, sejam orientadas pela noção de desenvolvimento que 

pressupõe uma sistematicidade no processo de aquisição que, à maneira da criança que 

adquire língua materna, depende de um fornecedor de informações, ou mentalistas que 

pressupõem uma aquisição natural através de mecanismos que passam a funcionar à partir  de 

um  input recebido. Para que haja interação, o aprendiz é levado ao cumprimento de tarefas 

que demandam um esforço comunicativo. Essa abordagem, que Skehan (1997) denomina 

task-based approach, tem duas versões que hoje predominam no ensino da língua inglesa: o 

structure-oriented task e o communicatively-oriented task, usando a terminologia adotada por 

esse autor (ou, talvez mais comum na literatura, form-focused instruction e meaning-focused 

instruction na terminologia de Ellis, 1997b). Na primeira, as tarefas envolvem interações nas 

quais se espera o uso de estruturas gramaticais específicas. Para o cumprimento das mesmas, 

o aprendiz planeja e avalia as estruturas que devem ser usadas, uma vez que as tarefas são 

moldadas de forma a tornar tais estruturas salientes. Na segunda versão dessa abordagem, 

supõe-se que é o cumprimento das tarefas que determinam quais estruturas devem ou não ser 

usadas. Esta versão tenta recriar as condições envolvidas no aprendizado de segunda língua 
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em situação de imersão, do sujeito no ambiente natural da língua. Gramática, dentro dessa 

perspectiva, seria “naturalmente” aprendida nas interações comunicativas. 

 As pesquisas comparando a eficácia dessas abordagens metodológicas através 

da produção oral de sujeitos submetidos a elas, não apresentam um resultado conclusivo. Para 

Higgs e Clifford (1982), por exemplo, as estruturas gramaticais devem ser destacadas no 

aprendizado. A ênfase na fluência da comunicação oral, sem que o aprendiz tenha um 

domínio prévio e “consciente” das estruturas, corre o risco de levar o aprendiz a “fossilizar” 

erros gramaticais. Os estudos de Pica (1983), Lightbrown and Spada's (1990), entre outros, 

corroboram a idéia da necessidade de uma instrução formal das formas gramaticais. Por outro 

lado, as abordagens sob influência de Krashen (1985), seguem o pressuposto de que o foco 

nas estruturas gramaticais não é condição para que o aprendiz desenvolva proficiência em 

segunda língua. Para esse autor, há uma “ordem natural” para aquisição que se desenvolve a 

partir do input , que deve ser sempre acima do “estágio” de conhecimento em que se encontra 

o aprendiz. Instrução, para ele, tem um papel menor, e faria parte de um outro processo, o da 

aprendizagem (em contraposição à aquisição) que teria um papel menor no desenvolvimento 

da proficiência em L2. Assim, as abordagens metodológicas filiadas às teorias de Krashen, 

pregam um aprendizado que tenha foco na fluência, e faça uso de atividades comunicativas 

que priorizem o significado, e não a forma, na comunicação. Trabalhos como os de Hammond 

(1988), Beretta and Davies (1985), entre outros, atestam que o foco na forma não tem relação 

com o progresso do aprendiz na aquisição da L2.  

Resumidamente, a crítica feita à abordagem que prioriza a forma é de que a ênfase na 

estrutura gramatical requer um esforço do sujeito que dificulta a comunicação em tempo 

apropriado, comprometendo a fluência no idioma. Além disso, o aprendiz submetido a uma 

tarefa com ênfase em uma estrutura específica pode vir a cumprí-la com êxito, sem que 
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necessariamente tenha realmente apreendido tal estrutura a ponto de usá-la espontaneamente. 

Quanto à abordagem que pressupõe que as estruturas são naturalmente adquiridas, as 

pesquisas sugerem que ela não resulta em níveis muito elevados de competência gramatical. 

Há fluência na comunicação, mas não há correção. Além disso, o aprendiz adulto tende a 

“fossilizar” erros, isto é, a tornar-se impermeável à correção. Essa falta de correção na 

produção oral do aprendiz submetido à abordagem comunicativa, em contraste com o relativo 

sucesso obtido pelo aprendiz em imersão, leva-nos a questionar as interações em que está 

envolvido o aprendiz para o cumprimento das tarefas propostas no contexto da sala-de-aula.  

 A abordagem essencialmente comunicativa tem se empenhado em recriar a situação 

sujeito falante (aprendiz)/ambiente natural da língua na tentativa de aproximar a sala de aula 

da situação de imersão uma vez que os resultados desta em muito excedem os daquela. 

Assim, em uma aula típica, o aprendiz é incumbido de uma tarefa (solicitar informações, fazer 

compras ou reservas de hotel, por exemplo). O cumprimento de tais tarefas envolve a 

interação com outro aprendiz. A interação, portanto, se estabelece na relação 

sujeito(aprendiz)/sujeito (aprendiz). No entanto, tal empenho não tem tido grandes avanços 

para o bom desempenho no idioma como um todo, mais especificamente na correção 

gramatical. Supondo que haja uma dependência dialógica, isto é, espelhamentos que 

conduzam a mudanças estruturais no processo de aquisição da língua inglesa, pode-se 

questionar se não estaria faltando às interações em sala de aula recriar a relação sujeito 

(aprendiz)/sujeito representante da língua. Se tomarmos, como elemento diferencial entre o 

contexto sala-de-aula e o de imersão, o segundo elemento dessa relação, ou seja, o “outro” 

com quem o aprendiz interage, faltaria à prática do primeiro contexto uma interação do 

aprendiz com um sujeito apto a assumir o papel de intérprete. Ou seja, um sujeito apto a 

assumir o papel de espelho e colocar os fragmentos do discurso do aprendiz em uma cadeia 

discursiva na qual ganhe “determinação semântica e textual, estatuto fonológico, morfológico 
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e sintático”, de forma análoga à mãe (o outro) na interação com a criança descrita por De 

Lemos (1995). Em suma, ao verificar a dependência dialógica, pode-se investigar a mudança 

no aprendizado de língua estrangeira como decorrente, não de uma troca comunicativa de 

intenções e significados, mas de uma interação, concebida como relação estrutural, que se 

realiza no discurso e que permite ao sujeito passar da posição de interpretado à posição de 

intérprete.  

Assim, investigar a hipótese de dependência dialógica como processo envolvido na 

aquisição de língua inglesa tem o propósito de indagar a respeito das conseqüências de tal 

processo para o aprendizado e, possivelmente, levantar sugestões de ordem metodológica. Se 

admitirmos que o outro nas diferentes interações dialógicas é o diferenciador que faz o 

aprendizado em situação de imersão mais eficaz que a situação sala-de-aula, cabe às 

metodologias rever o estatuto dessas interações. Que possíveis movimentos nessa estrutura 

implicam uma interação professor/aluno em contraposição aluno/aluno? Isto é, uma vez que 

nos propomos a verificar tais movimentos como dependentes de uma relação dialógica, mais 

precisamente de movimentos que dependem inicialmente de um espelhamento da fala do 

outro, quais os possíveis movimentos que uma interação do aprendiz feita com um outro, 

legítimo “representante da língua”, desencadeiam e de que forma se distinguem das interações 

feitas entre aprendizes? Esta investigação implica em um estudo exploratório cujos passos 

serão detalhados a seguir.  

 

2 MÉTODO 

2.1 Participantes e composição do corpus  

 

Tomamos inicialmente duas turmas de uma escola de idiomas para este estudo. Como 

cancelamentos e remanejamento de turmas é prática comum no início do semestre letivo, a 
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opção por mais de um grupo teve somente o propósito de garantir o total de oito horas-aula 

que compõe os dados de análise deste estudo. Assim, como a permanência de mais de uma 

turma não atendia aos objetivos diretos desta pesquisa, optamos por transcrever e analisar 

apenas um dos grupos videografados.   

 Participa desse estudo uma turma de cinco estudantes de inglês, de idade média 12 

anos, de uma escola de idiomas da cidade de Recife. Segundo os critérios CELS (Certificate 

in English Language Skills) da UCLAS (University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate), o “nível de conhecimento" dessa turma está entre Threshold user e Independent 

user na habilidade oral. De acordo com esses critérios, o usuário no primeiro nível “deve ser 

capaz de lidar lingüisticamente com uma extensão de situações diárias que requerem uso 

previsível da língua”, enquanto no segundo “há certo grau de independência quando 

solicitado a usar a língua em contextos variados. Há maior flexibilidade e habilidade para 

lidar com situações inesperadas e apoiar-se menos em estruturas fixas e enunciados curtos”. A 

opção por tais critérios não nos vincula às concepções de ensino e aprendizagem dessa 

instituição. Tal escolha se deve apenas à tentativa de caracterizar a fluência e correção da 

produção oral dos participantes dessa pesquisa de acordo com um critério bastante familiar 

aos profissionais e pesquisadores da área de aquisição de segunda língua. Os grupos que 

participam deste projeto apresentam uma heterogeneidade que oscila entre os dois níveis 

descritos acima. É preciso salientar ainda que os exames da UCLAS testam as habilidades 

escritas, de leitura, auditiva e oral separadamente. Uma vez que nosso propósito é investigar a 

produção oral do aprendiz, não consideramos as outras habilidades como critério para a 

escolha desse grupo.  

A opção por “escola de idiomas” também atende aos objetivos deste projeto que tem 

como foco a produção oral de aprendizes de língua inglesa. Os cursos regulares de ensino 

básico e médio foram descartados, uma vez que não há produção oral na língua alvo.  Além 
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disso, para que se possa realizar transcrições e operacionalizar os registros de cadeias 

dialógicas (distinguir enunciadores, evitar sobreposição de turnos e ruídos), tomamos um 

grupo pequeno. Outro critério para a escolha desse grupo foi determinado pelo tempo que 

vêm sendo acompanhados pelo mesmo professor. Uma vez que nos propomos a verificar se a 

produção oral de aprendizes reflete a de um representante da língua com que mantenham 

intensa interação dialógica, julgamos que tendo um mesmo professor por um período de pelo 

menos um ano nos permitiria reconhecer características típicas da fala deste na fala dos 

aprendizes. 

 

2.2 Procedimento de análise 

 Por tratar-se de estudo exploratório, julgamos que os registros das interações deveriam 

ser realizados através de vídeo. Em primeiro lugar porque, como sugerem Jordan e Henderson 

(1995), fenômenos antes invisíveis em determinadas interações podem tornar-se aparentes 

quando vistos repetidamente e com ajuda dos recursos específicos que gravações em vídeo 

proporcionam.  Assim, mesmo que um fenômeno específico seja isolado para o propósito 

desta pesquisa, um banco de dados rico estará sendo formado para futuras investigações que 

esta possa suscitar. Outra vantagem desse recurso diz respeito à operacionalização da 

transcrição. Com os recursos do vídeo foi mais fácil identificar enunciadores e observar 

elementos extralingüísticos que determinam interrupções ou reformulações de enunciados.  

  O método da escola em que os dados foram coletados está fundamentado na 

abordagem 3Ps, que cumpre três estágios sequenciais (presentation, practice, production). No 

primeiro estágio, um ponto gramatical ou vocabulário específico é apresentado explicita ou 

implicitamente. Essa apresentação inclui a criação de uma “situação” em que a língua alvo 

seja usada. Isso é alcançado através de gravuras, diálogos, filmes etc. Entendida a natureza da 

“situação”, o professor então apresenta expressões ou estruturas específicas a serem usadas. 
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Muitas vezes, nesse momento da aula, o aprendiz é solicitado a repetir as estruturas sob 

correção intensa do professor.  Segue essa apresentação uma série de atividades práticas 

(desenvolvimento oral, escrito ou auditivo) com foco no conteúdo apresentado. Tais práticas 

incluem o cumprimento de atividades em que há lacunas a serem preenchidas com o conteúdo 

apresentado, criação e representação de diálogos, etc. Para essa abordagem, esse estágio 

prático proporcionaria familiaridade e desenvoltura com o conteúdo apresentado. Nesse 

estágio ainda há correção através do monitoramento do professor. O aprendiz, contudo, já não 

prioriza mais sua atenção no professor mas, normalmente, em seu par ou grupo com quem 

pratica. Na fase final, de produção, espera-se que o aluno possa cumprir com autonomia (sem 

o controle do professor) tarefas que exigem o uso do conteúdo apresentado. Essa fase final 

deste método aproxima-se do que foi definido no item 1.4 deste projeto como structure-

oriented task. Porém, há certa flexibilidade metodológica que permite que tarefas menos 

planejadas (para que uma estrutura específica seja destacada) ocorram. É importante destacar 

que toda a comunicação em sala de aula deve ser feita na língua alvo. Assim, os episódios 

dialógicos que tomamos para análise não são necessariamente oriundos das tarefas da fase de 

produção, mas de quaisquer interações que ocorrem ainda na fase de apresentação e prática. 

Mesmo os episódios dialógicos gerados sob condições de grande controle do professor são 

analisados a fim de avaliar possíveis efeitos de mudança na fala do aprendiz. 

Foram realizadas transcrições de todo conteúdo audível de registros em vídeo, de uma 

série de oito horas-aula. Adotamos para a transcrição as normas de transcrição para análise de 

textos do projeto NURC/SP. Tais normas estão reproduzidas, do volume organizado por Preti 

(1995), no apêndice I deste trabalho.  

Foi feita, primeiramente, uma leitura repetida da totalidade desses registros. Essa 

leitura, que possibilitou familiaridade ampla com os dados, atende a uma preocupação 

metodológica, apontada por Carvalho e Avelar (2001), de abrir o olhar do investigador para 
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as questões não contempladas por suas aspirações prévias. Veremos, na primeira discussão 

dos dados, que todo o questionamento acerca do modelo heurístico tomado para este estudo 

surgiu dessa leitura “flutuante”, isto é, da leitura ainda não centrada nos objetivos específicos 

desta investigação.   

Em um segundo momento, selecionamos todas as produções errôneas, definidas aqui 

como realizações lingüísticas que apresentam um desvio em relação à forma padrão da língua 

alvo. O erro neste trabalho, assim como no trabalho de De Lemos (2002), nos serve como 

índice de mudanças de posição na estrutura de aquisição da linguagem, unidade ilustrativa 

dos deslocamentos do aprendiz na EA2 através do fenômeno do espelhamento. A análise 

desses episódios procurou investigar em que medida as mudaças na fala do aprendiz, 

mudanças essas detectadas a partir do erro, estão relacionadas ao fenômeno do espelhamento.  

A unidade de análise deste estudo é definida, portanto, pelo efeito de espelhamento nas 

interações dialógicas. A demarcação dos episódios, por sua vez, procurou situar as 

ocorrências errôneas de forma a ilustrar movimentos na estrutura decorrentes do efeito de 

espelhamento.  

A hipótese do espelhamento, isto é, de que o aprendiz depende de um outro 

“representante da língua” para mudar de posição na estrutura de aquisição, levou-nos a 

investigar tal fenômeno através do confronto entre as interações dialógicas entre 

professor/aprendiz e aprendiz/aprendiz. Esse confronto, além de atender os passos que o 

fenômeno demanda, procura também responder às questões levantadas no item 1.4 deste 

estudo, acerca das metologias de ensino de línguas. Mais precisamente, essa comparação pode 

avaliar as vantagens ou desvantagens dos tipos de interação empregados pelas metodologias 

de ensino.     
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3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A análise dos dados deste estudo demanda uma discussão anterior a da hipótese de 

dependência dialógica. Tal questão diz respeito à propriedade do modelo que guiou esta 

investigação, a estrutura de aquisição de segunda língua, que teve o modelo de De Lemos 

(2002), no campo da aquisição da língua materna, como modelo heurístico.  

Assim, a primeira parte desta análise discute o modelo quadrilátero, possível estrutura 

da aquisição de segunda língua, hipotetizado no início deste estudo. Os dados também nos 

levam a retomar algumas das abordagens da lingüística aplicada (discutidas anteriormente 

com o propósito de justificar esta investigação através de interações dialógicas), confrontá-las 

com as interpretações dadas nesta análise e enriquecer sua discussão. Em seguida, discutimos 

a hipótese de dependência dialógica, via espelhamento, através do confronto entre interações 

entre professor/aprendiz e aprendiz/aprendiz.  

 

3.1 O modelo triádico de De Lemos e a estrutura de aquisição de segunda língua 

 

 Ao partir do pressuposto de que o aprendiz de segunda língua se desloca em uma 

estrutura na qual comparecem, além si mesmo, o outro (o professor), a língua alvo e a língua 

materna, adicionamos ao modelo estrutural triádico proposto por De Lemos um novo vértice. 

Ao fazê-lo, esperávamos observar o aprendiz de segunda língua deslocando-se entre esses 

elementos estruturais, em quatro posições distintas. De forma análoga aos estudos de De 

Lemos, a primeira posição seria o polo do outro, onde o aprendiz incorporaria fragmentos dos 

enunciados do professor. A posição na língua materna, caracterizada pelo erro, segunda 

posição, no modelo da autora, corresponderia, no modelo que propomos, a uma posição, 

também marcada pelo erro, na língua alvo. A terceira posição da EA1 corresponderia, na 
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EA2, uma posição do aprendiz que escuta suas próprias produções na língua alvo, isto é, 

reconhece sua própria fala, e que, portanto, faz pausas, substituições e reformulações 

impulsionadas por essa auto-escuta. Uma quarta posição, a que acrescenta um novo vértice ao 

modelo, se deve à natureza distinta dos sujeitos de aquisição de um modelo e do outro, bem 

como às questões que concernem à presença da língua materna na fala do aprendiz de 

segunda língua, ainda abertas nas pesquisas da área da lingüística aplicada.  

Ao hipotetizar um novo vértice ao modelo de De Lemos, esperávamos observar 

movimentos do aprendiz em uma estrutura de aquisição em que a língua materna 

compareceria como polo distinto, e que as relações com ela estabelecidas pudessem 

caracterizar uma posição singular na EA2. A análise dos dados nos levaria apenas a 

evidenciar essa posição e verificar em que circunstâncias haveria um deslocamento para ela. 

No entanto, o que pudemos verificar nos dados, e que será detalhadamente apresentado no 

decorrer desta análise, é que a relação do aprendiz com a língua materna não pode ser 

considerada como uma posição distinta na EA2. Veremos, através da análise dos episódios, 

que o aprendiz estabelece diferentes relações com a língua materna. Estas, por sua vez, 

implicam em uma heterogeneidade na fala do aprendiz, que impossibilita a transposição da 

caracterização das posições da EA1, para uma estrutura de aquisição de segunda língua. 

Assim, a EA2 não se esgota no modelo quadrilátero hipotetizado inicialmente, mas 

possivelmente em uma estrutura onde há várias posições, nas quais a língua materna 

comparece diferentemente.  

Um dos fenômenos que impedem a transposição das posições do modelo estrutural da 

L1, sem que se atente para as particularidades da EA2, diz respeito ao erro como marca de 

uma posição. Característica da segunda posição na EA1, o erro, indício da sobreposição da 

língua, decorre da permeabilidade entre cadeias dialógicas. Porém, os dados deste estudo 

mostram que a heterogeneidade dos erros na produção oral de segunda língua não nos permite 
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atribuí-los todos a uma posição única na EA2. Tal heterogeneidade, em grande parte dos erros 

observados, deve-se à formas distintas com que a fala do aprendiz de L2 é permeável à L1. 

Veremos adiante que há vários tipos de erros que indiciam relações distintas do aprendiz com 

a língua materna e língua alvo e, por conseguinte, posições distintas na estrutura de aquisição 

de segunda língua.  

A escuta, fenômeno relacionado à forma como o erro é abordado neste estudo, 

também tem particularidades próprias do processo de aquisição de segunda língua. O termo 

escuta nos estudos de De Lemos (1995b), em oposição a atividade sensorial ouvir, remete ao 

modo de relação de um sujeito à materialidade lingüística. Citando os comentários de Parret 

(1993) acerca das reflexões de Saussure sobre o físico e o fisiológico da fala nos manuscritos 

de Harvard, a autora chama atenção para a propriedade “analítica” da orelha/ouvido. Isto é, 

escutar implica um modo singular de relação da criança à fala e diz respeito a uma posição 

subjetiva que não pode ser reduzida a ouvir, capacidade orgânica:  

 

“Poder-se-ia dizer, no que toca a relação da criança com a linguagem, que a 
língua vem do outro enquanto ‘esfera de onde se fala’, no que também essa 
esfera implica de significação, de ‘som/idéia’. E que, para que a criança 
possa passar do ouvir para o escutar e para o escutar-se, ela passa pelo 
‘dessubjetivar’ desse outro enquanto ‘esfera de onde se fala’ e se significa, 
assim como pelo desobjetivar da ‘cadeia sonora’ em sua projeção-
transformação em ‘imagem acústica’. “ 

(De Lemos, 1995b, pp. 244-245) 
 

 

Assim, por meio da fala do outro, a criança passa do ouvir para o escutar e para o 

escutar-se, e a matéria sonora dá lugar ao significado. Dessa forma, vemos em De Lemos 

(2002) como a escuta, na descrição da primeira posição na EA1, remete à presença não-

manifesta da língua, às relações que ela engendra. Nos enunciados da criança na primeira 

posição (apresentados na fundamentação teórica deste estudo através de episódios transcritos 

de De Lemos, 2002), vimos como um vocábulo proferido pela mãe, “telefone”,  convoca 
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“alô” na fala da criança. Da mesma forma, o fragmento da fala da mãe na fala da criança, “ó 

nenê/o auau” (entregando à mãe uma revista), revela uma escuta da criança da fala da mãe, 

com a qual sua própria fala não “coincide”. Assim, a escuta da fala do outro não resulta em 

imitação, mas em diferenças que se fazem observar na ressignificação dos fragmentos que a 

criança recorta. Para De Lemos, dessa não coincidência entre a fala da mãe e da criança, não 

reconhecida pela criança, é que emerge o sujeito. Essa não coincidência, ou diferença entre a 

fala da criança e o outro, é acentuada na segunda posição, em que a relação com o outro deixa 

de ser o pólo dominante. A grande incidência de erros nessa posição é indício de que a 

criança está sob o domínio do pólo da L1, que a escuta a ela se volta, e a criança não 

reconhece sua própria fala. 

O reconhecimento pela criança de suas próprias produções, isto é, escutar-se, é 

característica da terceira posição na EA1. Segundo De Lemos (2002), a fala da criança nessa 

posição é caracterizada pelo seu próprio reconhecimento, e pelo reconhecimento do efeito que 

esta fala causa no outro. Similarmente, nos dados deste estudo, é possível observar uma 

posição do aprendiz na EA2 em que ele reconhece suas produções errôneas na língua alvo. 

Esse reconhecimento será sempre tratado neste estudo pela distinção do pronome reflexivo. 

Assim, para diferenciar as particularidades da escuta nas diferentes posições, nas ocorrências 

em que há indícios de que o aprendiz escuta sua própria fala, o fenômeno será referido por 

escutar-se. Reconhecer o erro resulta em reformulações e autocorreções. Porém esse 

reconhecimento, veremos adiante nos episódios, não é exclusivo à L2. O aprendiz reconhece 

também em seus erros a permeabilidade de sua fala à língua materna, à qual muitas vezes 

recorre para formular ou reformular seus enunciados. Há, porém, produções errôneas nas 

quais não há indícios de que o aprendiz reconhece tal permeabilidade. O que o aprendiz 

escuta, a língua materna ou a língua alvo, como e o que de cada uma delas ele escuta, 

caracterizam posições distintas na EA2.  
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Tentaremos, através da análise dos episódios, colocar as questões acima em discussão, 

e demonstrar de que forma a permeabilidade à língua materna faz do erro e da escuta 

fenômenos não dissociados na estrutura da aquisição de segunda língua. A natureza desses 

fenômenos, no entanto, faz necessária a retomada de algumas teorias, apresentadas já no ítem 

1.3 deste estudo, que aborda a questão do erro e o papel da língua materna na aquisição de 

segunda língua.  

 

3.2  Língua materna e o erro na aquisição de segunda língua 

 

O papel da língua materna e suas relações com o erro vêm sendo tema de muitas 

investigações no campo da aquisição de segunda língua. A Análise Contrastiva, por exemplo, 

analisa o papel da língua materna a partir do fenômeno denominado “interferência”.  De 

filiação behaviorista, esses estudos partiam do pressuposto de que “hábitos” da L1 

supostamente interferiam nos “hábitos” da L2.  Essas interferências seriam a causa dos erros 

cometidos pelo aprendiz de L2. Os estudos orientados por essa teoria ocupavam-se de 

identificar as diferenças entre a língua materna e a língua alvo, a fim de prever erros e evitá-

los através das metodologias que empregavam a repetição como recurso para criar novos 

“hábitos” no aprendiz de segunda língua. Contudo, os dados empíricos encontrados pelas 

práticas pedagógicas acabaram por enfraquecer a teoria. Muitos dos erros com que o professor 

de segunda língua se deparava não podiam ter sua origem rastreada a partir da língua materna, 

ou melhor, não tinham sido ‘previstos’ pelas pesquisas da Análise Contrastiva. O contraste 

entre os dois sistemas, L1 e L2, deixam se ser considerados como único fator envolvido nas 

produções errôneas do aprendiz. 

As teorias filiadas ao cognitivismo, que revolucionavam o campo da lingüística nos 

anos 70, aliadas ainda ao fracasso da aplicação pedagógica dos achados das pesquisas da 
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Análise Contrastiva, desviaram as pesquisas da lingüística aplicada para uma nova 

interpretação da relação da língua materna e o erro na aquisição de L2. Surge o termo 

‘Interlíngua’, formulado inicialmente por Selinker (1972), que consistiria em um sistema 

híbrido entre L1 e L2. Segundo esse autor, a tentativa de produzir enunciados em uma 

segunda língua acionaria uma estrutura psicológica latente que levaria ao desenvolvimento de 

tal sistema. A Interlíngua seria uma gramática mental construída a partir de influências 

externas, o input a que o aprendiz está exposto, e internas, isto é, o sistema de regras da língua 

materna. Segundo essa teoria, o aprendiz aplicaria uma série de estratégias para desenvolver a 

Interlíngua. O erro, neste caso, refletiria diferentes estratégias de aprendizado. O erro 

permanente, ou o fenômeno da fossilização seria, para Selinker, decorrente do mecanismo da 

transferência, pertencente à suposta estrutura psicológica latente que levaria o aprendiz a 

conservar regras do sistema L1. Adjemian (1976, citado em Moita Lopes, 2002) usa o termo 

‘permeabilidade’ para referir-se às regras da L1 que aparecem na fala do aprendiz de segunda 

língua. Permeabilidade à língua materna ou a generalização imprópria de regras da língua 

alvo, além do fenômeno da fossilização, são para este autor os elementos que caracterizam 

uma interlíngua.  

  Os estudos mais recentes da Análise de Erros submetem a teoria de transferência à 

observação crítica. A transferência da língua materna não seria observável somente nos erros 

cometidos pelo aprendiz de segunda língua.  Ellis (1997a) denominou negative transfer o 

fenômeno em que o erro é oriundo da permanência de estruturas da L1. Porém, há o que o 

autor denominou positive transfer, isto é, casos em que L1 cumpre o papel de facilitador na 

aquisição da L2. Para Corder (1983), L1 cumpre um papel mais complexo do que aquele 

atribuído pela Análise Contrastiva.  Para esse autor, as estratégias de aprendizagem seriam 

responsáveis por um processo de levantamento e tentativa de comprovação de hipóteses que 

poderiam produzir na fala uma série de erros e acertos. A estrutura da L1 atuaria na 
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construção dessas hipóteses. Essas estratégias resultariam nas produções do falante de 

segunda língua, produções essas que ele denominou “dialeto idiossincrático”.  

Uma vez que recortamos as cadeias dialógicas deste estudo a partir do erro, por 

entender que estes nos servem de índice para explicar as mudanças na fala do aprendiz através 

do espelhamento, os supostos acertos nas produções da L2 decorrentes, segundo interpretação 

de Ellis, da positive tranfer ou, segundo Corder, de hipóteses válidas formuladas a partir da 

estrutura da L1, não são tratados aqui. No entanto, como veremos na discussão a seguir, os 

dados desta pesquisa permitem contestar tais abordagens, apontar suas lacunas e reinterpretar 

as ocorrências errôneas a partir dos pressupostos teóricos que orientam este estudo. 

 

3.3 Erro, escuta e as posições na estrutura de aquisição de segunda língua 

 

As cadeias dialógicas aqui observadas revelam que, de fato, há nelas uma 

permeabilidade à língua materna e que tal permeabilidade resulta em erros, isto é, em 

construções lingüísticas que não coincidem com as construções pertencentes à língua alvo. 

Essa permeabilidade, no entanto, não condiz, em muitos dos erros observados e destacados 

nos episódios que discutiremos adiante, com um aprendiz que “formula” hipóteses, como o 

faria o aprendiz descrito por Corder (1967) na teoria da Análise de Erros. Tampouco, o efeito 

das interações dialógicas nessa permeabilidade, fenômeno que será abordado na segunda parte 

desta análise, condiz com a idéia de um aprendiz que constrói um sistema, uma gramática 

mental, ou interlíngua. Os dados deste estudo revelam que tal permeabilidade se mostra 

variável, dosada pelo filtro da escuta que, por sua vez, é regulado pela interação com o outro.  

Veremos a seguir como se caracteriza esse fenômeno e, através dele, tendo os estudos de De 

Lemos (2002) no campo da aquisição da L1 como modelo heurístico deste estudo, como se 
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caracterizam as  posições do aprendiz na estrutura de aquisição de segunda língua destacando 

alguns episódios que deram maior visibilidade a essas características.  

As transcrições das aulas observadas foram integralmente mantidas nos anexos deste 

trabalho e obedecem a ordem cronológica das mesmas. A numeração dos episódios nos 

anexos é contínua e, para que seja possível situar os episódios destacados nesta análise, ou 

remeter-nos à episódios não transcritos aqui, optamos por manter uma única numeração. 

Antecede o número do episódio destacado, a aula e a data da mesma, apresentadas 

separadamente nos anexos. Nas transcrições, V representa a fala da professora. Os aprendizes 

estão representados pelas letras H, T, R, I e Y. P representa a pesquisadora. Estão destacadas 

em negrito as produções errôneas analisadas.3   

 
Aula II,  07/10/2004, Episódio 33: (T e H estão sozinhas na sala de aula)  
 
T ah::::Hel eh::: did you (have to) pick the areia…the sand? 
H no…I have in my house in the zen garden…have a lot of sand  
T (  ) is going to pick some sand too 
H (because I cannot) go to the beach 
T no?  
H no…for a week… where is the paper?.. I think (I go call mary 
ann)…I don’t know…I think I remember  

 

 Esse episódio vem a propósito de contrastar as diversas formas com que a 

permeabilidade à língua materna se manifesta nas produções errôneas. T recorre, 

momentaneamente, a um significante da L1, areia, antes de encontrá-lo na L2. Esse tipo de 

ocorrência, observada em vários episódios, não seria tratado pela Análise de Erros. Ellis 

(1997a), definiria este tipo de ocorrência como “mistake”.  Isto é, não se trata de “error” 

porque não reflete uma “lacuna no conhecimento do aprendiz”. Assim, a recorrência a 

significantes da L1 como a do episódio 33, areia no lugar de sand, reflete, para esse autor, um 

“lapso” de performance. De forma semelhante, Corder (1967) denominaria esse, entre outros 

erros, de “lapso circunstancial”. Segundo esse autor, tal erro não reflete um conhecimento 
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subjacente da língua, de um sistema. Para Selinker (1972), este tipo de ocorrência também 

não seria passível de análise, pois não cabe na definição do que para ele é manifestação da 

Interlíngua. Isto é, não se trata de “meaningful performance”, ou seja, tentativas de expressar 

significados na língua em processo de aprendizagem.  Para nós, no entanto, esta ocorrência 

diz muito a respeito do processo de aquisição de segunda língua, em particular, das 

características do sujeito desse processo. O significante areia, ainda que reflita um lapso de 

memória, (pois T o reformula imediatamente para L2), é evidência de que a L1 preenche 

esses lapsos, da mesma forma que escola substitui school neste episódio: 

Aula VIII, 28/10/2003, Episódio 150: 
 
T ((entrando na sala)) Hel I have something ( ) important to tell you 
H ( ) (today is the last day of the camera) 
T oh gosh…finally…(anyone) are going to say no ( ) 
H (eu tava ficando maluca) 
T Hel…it’s important…my mother thinks I want to date Almir 
H AHÁ 
V who is Almir? 
H your mother…  
T my friend da escola/of the school…did you know is friend of 
Renata…my friend…and  he now thinks he’s my be::::st friend…every time 
he see me…TATÁ…so I can’t understand/I can’t stand anymore…but my 
mother think I want to date him…anybody/anyone (  ) 
V do you? 
T no…that is  the problem 
H ele até que é ele mas…date... is complicated 
T my mother is not…good of the mind   

 

Escutar a L1 da forma como T o faz nesses episódios, aparece como recurso 

comunicativo de que o aprendiz faz uso, nestes casos, voluntariamente.  Mas, se recorrer a L1 

funciona como recurso comunicativo, por que T reformula o enunciado encontrando o 

significante em L2?  Esse tipo de reformulação marca a diferença entre o sujeito de aquisição 

de L1, caracterizado por De Lemos (2002), e o aprendiz de segunda língua. No episódio 

seguinte, continuidade do diálogo entre T e H, tentamos exemplificar essa diferença e explicar 

tais reformulações:  

                                                                                                                                                                          
3 Muitos episódios contém mais de um erro e estes podem vir a ser analisados em diferentes momentos. 
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Aula II, 07/10/2003, Episódio 36: 
 
H I love this game ((refere-se ao jogo eletrônico que T manuseia)) 
(  )   
H to run is b...b and a...and if you press b and you have (a agent) 
you:::you:::how do you say? you::: you shot in your eh:::: adversary in front 
of you…if you have anything you can shot on him 
T shot  the (  )  
H any item… yes… press b…and you shot…no but have some items 
that you don’t need to shot… you only grow more fast and some items that 
you only shot and they BUM…entendeu? 
T ah::: eu também posso (  )  
H shi::::: you are recording....we need to talk in english 
T ah…sorry…sorry camera 

 
 “We need to talk in english”, isto é, usar a língua alvo, é uma das regras do jogo da 

sala de aula de um curso de inglês. A regra é explicitada por H. O pedido de desculpas de T, 

“sorry camera”, revela que há um reconhecimento por parte desse aprendiz, não apenas de 

que ele violou a regra, mas também de que a câmera do pesquisador faz parte jogo. Outras 

regras são observadas ao longo das cadeias dialógicas. O uso da expressão “how do you say” 

da forma como aparece no episódio 36, por exemplo, é uma espécie de pausa para a busca do 

significante em L2 sem romper o jogo.  A mesma expressão ocorre antecedendo os 

significantes em L1, a fim de respeitar essa mesma regra, ou seja, a de que o uso de L1 não é 

permitido, como mostra o episódio a seguir: 

Aula II, 07/10/2003,  Episódio 52: 
 
T teacher…when are we going to do the::work with clothes? (L1) 
V uh:::yes::: 
H ah? clothes? NO…more works no…please…how do you say have 
piedade in english? 
V have mercy 

 

 Este episódio mostra que, se não houver outro recurso de busca para significantes em L2, que 

esse uso venha antecedido da expressão how do you say, pequena peça automatizada desse 

jogo que desvia o aprendiz do foco, sem sair do jogo. Outro exemplo desse uso da expressão 

how do you say  está no episódio 48:  
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Aula II, 07/10/2003, Episódio 48: 
H no no…teacher…I think thirty because thirty you have - - how do 
you say? - - maturidade 
V yes…maturity…Heloísa thirty  
H no…twenty-seven 

 

 No episódio 48 o professor cumpre o papel de fornecer significantes na língua alvo. 

Por vezes, esse mesmo recurso é usado pelo professor para direcionar o aprendiz para o alvo: 

Aula VII, 23/10/2003, Episódio 145: 
 
I teacher do you have a:::/do you have got a aponteitor 
V aponteitor no…how do you say?...pencil sharpener  
I pencil sharpener 
V have you got 
I have you got a pencil sharpener? 

 

 Quando usada pelo professor, a expressão toma, muitas vezes, a forma de correção 

que, parece ser a regra, só pode ser feita por ele: 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 1:  
T teacher…my mother:: my mother traveled to natal so she don’t…. 
assinar (o papel) 
V yes… when she….how do you say assinar 
T sign 
V sign  

 

Nesse episódio, T acata a correção de V. Nos episódios seguintes, porém, a atitude de T e H 

contrastam com a do episódio anterior, e vêm a propósito de reforçar a idéia de que correção, 

feita pelo professor, é uma regra do jogo da sala de aula:  

Aula II,  07/10/2003, Episódio 39  
 
T ah::::: eu tô lá atrás... eu sou a última...I’m the last one…não 
valeu 
H not fair 
T not fair é não é justo 
H anyway...the same (stress) 
(  )  

 
Aula II,  07/10/2003, Episódio 40: 
 
(  ) 
T the school people…the school (   ) is just a little bit stresseited 
H stressed 
T ah deixa eu falar como eu quero....stresseited   
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H stresseited ( )...tomorrow/tomorrow no...yesterday passed  
xuxa requebra 
T I know…of course I don’t watch…I don’t watch… I was in 
msn with bruno 
H what did you talk 
T shits  
H ((ri forçadamente ironizando)) 
V good morning… where/is Ivo here? 
H no 
T (  ) he asked for a my/ a photo from my…he said…if I have a 
photo 
H do you have? 
T I said/I said…no I don’t have a photo in my computer…aí 
eu…why? …because I want your photo to do a album…aí…ah:::why 
do you want to do a album? aí ele/he said…cause I want   

 

Discutiremos mais adiante as diferentes implicações das interações entre 

professor/aprendiz e interações entre aprendizes. Por ora, o que nos interessa nesses episódios 

é a expressão de H no episódio 39, “anyway... the same (stress)”, ou a de T no episódio 40, 

“ah deixa eu falar como eu quero”, que podem ser traduzidas na regra: “você não é a 

professora, portanto, não me corrija”. Essa ‘vigilância’ revela o aprendiz como um sujeito que 

age como se houvera regras estabelecidas para alcançar o alvo. Sujeito, portanto, 

conscientemente inserido em um jogo lingüístico, compreendido como um conjunto de 

manifestações da linguagem que a atividade da sala de aula demanda. A noção de “jogos de 

linguagem” oriundo da filosofia da linguagem de Wittgenstein (1953), reflete no pragmatismo 

lingüístico e, por sua vez, nos estudos da lingüística aplicada que procuram investigar como a 

lingua é usada na comunicação. Estudos como os de Hatch (1978), por exemplo, discutido no 

ítem 1.3 deste trabalho, é exemplo de uma abordagem que toma o aprendiz como sujeito 

cognoscente que age com autonomia, construindo hipóteses e manipulando regras de um 

jogo. Porém, ainda que se possa identificar regras, como as que encontramos nesses 

episódios, elas dizem menos da aquisição das estruturas lingüísticas que de uma função de 

manter o fluxo das conversas. No próximo ítem desta análise, em que discutiremos as 

interações dialógicas a partir do espelhamento, veremos que a aquisição de estruturas 
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lingüísticas não está atrelada às regras implícitas ou explícitas e próprias da sala de aula. 

Além disso, como veremos no próximo episódio, muitos dos dados analisados contrariam 

essa noção de que o aprendiz ‘age’, ou manipula as estruturas lingüísticas. Há, por exemplo, 

manifestações da L1 na L2 em que não há indícios de que o aprendiz reconhece o que escuta 

da língua materna. Retornando ao episódio 33, note-se que o erro de H, o uso de “have” por 

“there is, there are”, remete a uma escuta da estrutura da língua materna. Erros como esse, 

recorrentes nos dados analisados (ver episódios 13, 20, 33, 53, 85, 99, 105, 141 e 142 nos 

anexos deste trabalho), são os que seriam tipicamente tratados pela Análise Contrastiva e a 

Análise de Erros. A primeira abordagem diria que poderia ter previsto esse erro através da 

comparação entre as estruturas da língua portuguesa e inglesa. Tal previsão talvez resultasse 

em um empenho pedagógico para evitá-lo. O que as práticas pedagógicas revelam, no 

entanto, é que prever o erro não resulta em acerto. O uso da estrutura there is/there are é 

formalmente apresentado aos aprendizes em  uma fase do curso de idiomas bem anterior a 

que se encontra o grupo deste estudo. Práticas específicas envolvendo essa estrutura, um dos 

passos da abordagem metodológica da escola que faz parte desta pesquisa, não evitaram o 

erro4.  A segunda, seguindo os pressupostos teóricos de Corder (1967), diria que H estaria 

formulando, no episódio 33, a seguinte (falsa) hipótese: se o verbo ‘ter’ na minha língua 

materna é usado como ‘haver’/‘existir’ e, se ‘have’ significa ‘ter’, então ‘há/tem muita areia’ 

equivale a dizer ‘have a lot of sand’.  O mesmo raciocínio se aplica aos erros nas sentenças 

interrogativas (estrutura também já formalmente apresentada, praticada e revisada), também 

recorrentes nos dados deste estudo. O episódio 11  ilustra uma dessas ocorrências:  

Aula I, 02/10/2003, Episódio 11: 

T teacher... how do you say cego in english? 
V sorry?  
T cego in english 
V cego? 

                                                           
4  Exemplo dessas práticas podem ser observadas nos episódios 123 a 131, aula do dia 21 de outubro, em 
que a estrutura de sentenças interrogativas é revisada. 
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H blind 
V yes blind   
T you are blind? 
V are you blind? no…no please plea:::::se 

 

T, neste caso, estaria hipotetizando que a estrutura de uma sentença interrogativa na língua 

alvo é a mesma da língua materna, isto é, ambas teriam a mesma ordem sintática (exemplos 

semelhantes podem ser encontrados nos anexos deste trabalho, episódios 59, 62, 93,125 e 

139). 

A persistência desses dois erros, have por there is/there are e as sentenças 

interrogativas seguindo a estrutura sintática da língua portuguesa, tornam, a princípio, a 

interpretação da Análise de Erros bastante atraente e quase convincente. Corroboraria essa 

interpretação a hipótese de Selinker (1972), segundo a qual a persistência de alguns erros 

decorre de um mecanismo pertencente a uma estrutura psicológica latente do aprendiz, que o 

levaria a conservar regras e subsistemas da L1. Tal persistência, se observada em um estudo 

longitudinal, seria caracterizada como fossilização. Contudo, aceitar as interpretações da 

Análise de Erros, por exemplo, implicaria em aceitar a existência de um mecanismo cognitivo 

que permitiria o processamento de hipóteses em um espaço de tempo que não comprometa a 

fluidez do discurso. Além disso, aceitar essa abordagem abre novas interrogações como, por 

exemplo, a necessidade de explicar as sentenças interrogativas corretamente formuladas em 

muitos dos episódios. Que mecanismo cognitivo oscilaria dessa forma entre a formulação de 

hipóteses falsas e hipóteses válidas? Ou ainda, que conhecimento da língua permitiria essa 

oscilação? Para De Lemos, essa oscilação entre o erro e o acerto, também encontrada nos 

estudos de aquisição da língua materna, se contrapõe à “homogeneidade que atestaria graus 

ou estados de conhecimento relativamente à língua ou a algum aspecto lingüístico e que 

possibilitaria uma certa descrição lingüística desses estágios ou estados” (De Lemos, 1999, p. 

5).  Se aceitarmos uma interpretação seguindo os pressupostos de Selinker, de que as formas 
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‘have’  substituindo ‘there is/are’ , ou que na estrutura de sentenças interrogativas permanece 

a sintaxe da L1, podem vir a ser regras que o aprendiz “tende” a manter em sua interlíngua, 

estaríamos constatando um fato e não interpretando um fenômeno. Isto é, não estaríamos 

tentando saber porque tais erros são recorrentes nos dados desse trabalho ou porque, 

hipoteticamente, estariam sujeitos a fossilização. 

 A abordagem teórica que vem sustentando este estudo levanta duas questões que irão 

se contrapor a essas interpretações e tentar responder às suas lacunas: uma diz respeito ao 

fenômeno da escuta e suas relações com a recorrência de erros; a outra questiona a suposta 

permanência dos mesmos como conseqüência do não deslocamento do aprendiz na estrutura 

de aquisição. Veremos mais adiante nesta análise, que a resposta para ambas questões não 

consiste em discussões distintas. Tomaremos, porém, um caminho em passos que procuram 

não intrincar a compreensão do que, como anunciamos já no início dessa análise, são 

fenômenos intrínsecos da estrutura de aquisição de segunda língua. Assim, trataremos da 

questão da permanência dos erros, possível caso de fossilização, em um próximo passo.  

 No momento, voltemos às ocorrências do episódio 33, “areia” e “have”, para 

exemplificar como a escuta do aprendiz é diferentemente permeável à língua materna nesses 

dois casos. A escuta da primeira ocorrência, como discutimos há pouco, é reconhecida pelo 

aprendiz que a usa como um recurso momentâneo para manter a fluidez de sua fala. “Have”, 

no entanto, é a escuta da L1 que penetra na estrutura da língua alvo, sem que o aprendiz o 

perceba. Há muitas outras ocorrências que revelam esse ‘não-controle’ da permeabilidade à 

língua materna.  Se retornarmos ao episódio 145, por exemplo, vemos que um significante da 

língua materna  se amálgama a um sufixo da língua inglesa formando a forma errônea 

“aponteitor”. Esse tipo de erro revela uma permeabilidade diferente da que aparece no 

enunciado 33 através do significante em L1, “areia”. Outros erros semelhantes, como 

“assinated”, que aparece no episódio 32 (aula II, 07/10/2003),  revelam que a L1 invade a 
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estrutura da língua alvo sem que o aprendiz controle aquilo que ele escuta da língua materna. 

Não há pausa antecedendo essas construções, não há tom irônico ou qualquer evidência de 

que o aprendiz reconhece que errou e espera por correções. A provável crença, por parte desse 

aprendiz, de que o que ele diz  nesses episódios está correto, aponta para  uma escuta 

dividida, nestes casos, entre a língua materna e a língua alvo. “Assinated” no episódio 32, por 

exemplo, revela um aprendiz dividido entre o que ouve da L1, o radical de 

‘assinar/assinatura’, e a desinência verbal –ed da língua alvo. É possível ainda que a 

proximidade fonética entre sign e assinar atue nessa fusão, e “confunda” o que o aprendiz 

escuta de uma e outra língua. Isto é, tal proximidade abriria um canal de permeabilidade à L1 

que resultaria em erros como esse. Porém, se, ou de que maneira essa proximidade sonora 

atua na fragmentação e fusão das línguas, à exemplo do erro no episódio 32, é investigação 

para outro estudo.  Da mesma forma, a aproximação do significado entre as palavras 

nothing/nada, serious/sério, bad/mal, poderia ter permitido que as mesmas fossem recortadas 

de outros episódios em que essa aproximação é possível e resultado em expressões, através da 

substituição metafórica, que não existem na língua alvo, como é o caso destas expressões 

destacadas dos dados deste estudo: 

“finally nothing” (episódio 21, aula I: 02/10/2003),  

“serious teacher” (episódio 43, aula II: 07/10/2003),  

“listen Bruno talk bad of my friends... I don’t like to listen” (episódio 151, 

aula VII: 28/10/2003) 

 

Essas aproximações seriam uma espécie de “permissão” das estruturas de um e de 

outro idioma se fundirem e substituírem os termos próprios da língua alvo, causando ora 

erros, e ora acertos, à revelia do aprendiz. Esses erros podem ser interpretados, tomando como 

ponto de partida o estruturalismo saussureano, como decorrentes de uma permeabilidade entre 

cadeias de uma língua e outra, que não “respeita” a teoria do valor, ou melhor, valores da L1 
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são transpostos para a L2 gerando equívocos. Segundo Saussure (2004), o que cada elemento 

vale é estabelecido a partir da relação com os outros elementos: 

 

“Nunca é demais repetir que os valores dos quais se compõe 
primordialmente um sistema de língua (um sistema morfológico), um 
sistema de sinais, não consistem nem nas formas nem nos sentidos, nem nos 
signos nem nas significações. Eles consistem na solução particular de uma 
certa relação geral entre os signos e as significações, estabelecida sobre a 
diferença geral dos signos mais a diferença geral das significações mais a 
atribuição anterior de certas significações a certos signos ou 
reciprocamente.” 

(Saussure, 2004, pp. 30-31) 

 

 Dessa forma, por exemplo, no sistema da língua inglesa, a oposição das palavras  

‘talk’  e ‘bad’ no eixo sintagmático, não assume o mesmo valor que o da oposição das 

palavras ‘falar’ e ‘mal’, no sistema da língua portuguesa. O valor - a condição de significação 

para Saussure, é dado pela coletividade e não pelo indivíduo. Daí não ser possível a 

transposição desses valores de um sistema a outro, como atestam os erros dos episódios 21, 

43 e 151. 

Assim, essas substituições que resultam em erros, que no modelo da EA1 caracteriza a 

segunda posição, na EA2 denota uma posição em que o aprendiz escuta a L1 e a L2 e, como a 

criança do modelo de De Lemos, também não se escuta. Essas ocorrências distinguem, 

portanto, na EA2, uma posição em que há uma escuta híbrida da língua materna e língua alvo.  

 Diferentemente se mostra a “invasão” da L1, ou a escuta que o aprendiz dela faz, em 

erros como estes, jocosamente nomeados ‘embromation’ nas salas de aula dos cursos de 

idiomas: 

“ah your hair looks like a::: house? for birds?” (episódio 14, aula I: 

02/10/2003,  possivelmente tentando dizer, ‘seu cabelo está parecendo um 

ninho de passarinho’),   
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“no no no you friend of a/how do you say (  )” (episódio 74, aula III: 

09/10/2003, em que H procurava dizer ‘amiga da onça’) ou 

 “my mother is not…good of the mind” (espisódio 150, aula VIII: 

28/10/2003, em que T procura dizer ‘ela não está boa da cabeça’) 

 

 De forma semelhante aos erros dos episódios 21, 43 e 151, há nestes erros a tentativa 

de transpor os valores de um sistema lingüístico a outro. É provável que os falantes aqui se 

entendam, isto é, que tais erros não impeçam a comunicação, somente porque todos têm em 

comum esses sistemas, isto é, os aprendizes e professor têm a mesma língua materna. O que 

diferencia os erros dos episódios 14, 74 e 150 são as pausas e reformulações que os 

acompanham, indícios de que esses significantes da L1 não “invadem” sua fala, mas de que o 

aprendiz busca por eles. Essa não espontaneidade na tradução literal de expressões da língua 

materna para a língua alvo mostra que o aprendiz controla, mais do que nos exemplos 

anteriores, o que escuta da língua materna. Assim, ainda que erre, sabe que está fazendo uma 

tentativa através da tradução literal, ou “levantando uma hipótese”, nas palavras de Corder. 

Essas ocorrências, no entanto, não nos leva a concluir que é a partir da construção dessas 

hipóteses, que o aprendiz adquire segunda língua. A segunda parte desta análise irá mostrar 

que sendo uma hipótese válida ou errônea, sua construção depende das interações dialógicas 

com um representante da língua.   

 Há ainda erros em que encontramos indícios de que o aprendiz tem grande controle da 

escuta da L1, mas não como recurso para manter sua fluência, como é o caso do significante 

da língua materna ‘areia’ que aparece no episódio 33. No episódio seguinte nota-se não 

somente que o aprendiz se escuta, mas que este reconhece o efeito estranho da transposição de 

significantes de uma língua a outra. Vemos aqui um caso em que o aprendiz brinca com o 

fenômeno ‘embromation’: 
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Aula I, 02/10/2003, Episódio 29: 

V what’s the most dangerous area to walk in recife 
H boa viagem 
V no…yes? 
R ibura 
Y ibura 
H é não…sabe porque? boa viagem é cheio de filhinho de papai e os (  
) vão tudo pra lá 
V in english 
H boa viagem has de son of the fathers and every ( ) go to ((risos)) to 
V ((risos)) son of the fathers 
H you prefer son of the bitch? 
V NO NO… please 

 

 O efeito engraçado da tradução literal, percebido imediatamente por H, leva a crer que 

o aprendiz neste episódio não somente se escuta, como reconhece a falha da L1 como recurso 

para a busca de significantes e os equívocos a que ela pode levar. Note-se que no turno 

anterior, H vinha falando português até ser lembrada pela professora de que ela teria que 

cumprir a regra do jogo, ou seja, usar a língua alvo. Assim como essa há muitas outras 

ocasiões em que L1 aparece violando essa regra. O aprendiz é facilmente desviado do alvo, 

seja porque o tema da conversa é por ele entendido como a abertura de um parêntese na 

conversa, ou porque a euforia o faz perder o foco. Exemplo desse desvio causado por um 

estado de euforia está no episódio a seguir: 

Aula V, 16/10/2003, Episódio 113: 

V ok  
H teacher fatoca…when she lived in los angeles…she lived near::: 
guess ((segreda algo a T)) 
T what? 
H b-p  
T (shit) I can’t  believe (  ) 
H she have photos 
T ((grito)) 
H  and she have his PHONE NUMBER 
V whose? Tiago Fragoso? 
H MUITO mais bonito 
V what’s the name of the guy? 
H Brad Pitt 
T Brad Pitt (oh my god) ((grito)) 
V because she to 
H ela não vai dar o número do telefone...lógico...mas ela disse que ia 
trazer as fotos 
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V who? teacher fatoca? with Brad Pitt? are you sure?  ((incrédula)) 
because she went to disney and when she was there…she was with that actor 
( ) his name is Tiago Fragoso 
H no…but he know eh::: como é que se diz:::ela trouxe a foto 
V Brad Pitt? really?...I didn’t see it 
H eu vou pedir denovo pra ela trazer 
V but she lives in boston now 
H quem sabe em boston ela não encontra Tobby Maguire? 

 

O tema em pauta pode desviar o aluno do foco não somente porque causa um estado 

de euforia que o remete imediatamente à língua materna, mas porque muitas vezes pode levar 

o aprendiz a dar pausas nas regras do jogo da sala de aula. Neste episódio, por exemplo, 

vemos que o que seria a resposta à pergunta feita pela professora, é dito na língua alvo. 

Porém, para chegar até a resposta, a língua materna é usada como se a regra estivesse 

momentâneamente suspensa: 

Aula VI, 16/10/2003, Episódio 124: 

V so what’s the question? when shakespeare born…what’s missing?  
H (ele passou vinte e cinco anos in london) 
V yes 
H  então vamos fazer as contas...quando foi que ele voltou? 
V ah yes...you can do it...yes…what’s the question Raquel? 
H em mil quinhentos e noventa e cinco ele foi pra london 
T teacher...aproximately in twenty third...eh::fifteen sixty four 
V excellent…very good…so 
H fifteen ninety-five was (when he came to london) 
V fifteen…yes 
H  wait a second...no no no wait…eighty-five 
V yes 
R desde quando? 
V because she did some things…she thought about when he was born… 
went to london…made some 
H pega a idade que ele voltou pra casa…subtrai (o tempo que ele 
ficou em london) 

 

Veremos no segundo momento desta análise de que forma o aprendiz é orientado (ou 

não) para o alvo. Aqui tentamos ilustrar somente que essa orientação, no que diz respeito ao 

jogo de linguagem da sala de aula, é dada também pelos temas que aparecem no decorrer da 

aula. Este trecho do episódio 139 tenta ilustrar a suspensão da regra, anunciada na fala de H: 
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Aula VII, 23/10/2003, Episódio 139:  

H ah tem um…rapidinho…eh:::como é que diz... essa (  ) ganha (  ) 
vale um real de doce é? 
V não você não ganha...você tem que comprar lá... doze reais é só a 
camisa 
R o teacher....a gente paga doze reais e ainda tem que comprar o 
negócio? 
V tem que comprar porque ano passado deu muito problema e aí a gente 
resolveu tirar a cartela ((V segue explicando em português a respeito da 
festa)) 

 

 Depois de uma longa explicação da professora (em inglês mas entrecortada por 

perguntas dos alunos ora em português e ora em inglês) sobre como seria a festa que vinha 

sendo organizada pela escola, H anuncia com “rapidinho” o pedido de suspensão das regras 

para tirar as dúvidas a esse respeito usando L1. A professora permite tal suspensão ao violar a 

regra, ela mesmo, respondendo às dúvidas em L1. O parêntese dessa vez teve o aval da 

professora, aliás, muito raro durante todo o período de aulas que foi registrado.   

 Nem todos os erros, contudo, revelam que há uma escuta da língua materna. O 

deslocamento do aprendiz em direção ao alvo o afasta dessa escuta. Isto é, quanto mais 

próximo ao alvo, menor a escuta da língua materna. Há erros em que não se pode rastrear uma 

escuta da L1, que indicam que o pólo dominante das relações do aprendiz é o da língua alvo. 

Poderíamos (por analogia à segunda posição descrita por De Lemos, 2002), que nesse modelo 

corresponderia à uma posição na língua alvo), dizer que o aprendiz ocupa uma posição de 

sobreposição da língua (a língua alvo),  caracterizada pela predominância de erros que ele não 

percebe.  Porém, há erros que não nos permite identificar precisamente se o aprendiz ocupa 

essa posição ou se tais erros ainda refletem uma escuta híbrida da L1 e L2. Se não, vejamos: 

 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 18: 

V ((toca a fita: welcome to bologna university the oldest 
university in europe)) 
H bologna university? 
V yeah…the first time I read this/ 
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H she’s not talking english because… “the oldest university” 
((imitando o sotaque na gravação)) 
V because it’s probably an italian speaking english…right? 
T italian no…a polonese because is not polonia? 
V bologna bologna 
R bologna? 
V yes…it is a city  
R bologna? ((sinal negativo com a cabeça)) 
V yes..we don’t know…we thought about oxford or cambridge 
 

 

 “Polonese”, neste episódio, vem substituindo polish, ‘polonês’ na língua alvo. Note-

se, primeiramente, que o surgimento do prefixo –pol decorre de uma substituição orientada 

pela aproximação fonética entre bologna e polônia. O que permite essa substituição, portanto, 

é a escuta da L1. No entanto, o uso do sufixo –ese substituindo -ish decorre da sobreposição 

do funcionamento da língua alvo. O sufixo –ese, empregado por T, é recorrente na nominação 

de idiomas da língua alvo, e não há indícios de que T reconheça que o emprego do mesmo 

não seja adequado, o que nos leva a supor que haja aqui sobreposição da L2.  Essa mesma 

sufixação errônea é observada no episódio 30: 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 30: 

 ((T e H estão na sala minutos antes da aula começar)) 
(...) 
H our parents will see this tape 
T no:::: they never  going to see this tape…I’m serious 
H you not gonna let they/daisy (  ) 
T no…because she’s a very occupaided woman…she ( )  

 
 

 Aqui, mais uma vez, a sufixação errônea leva a crer que o aprendiz ocupa uma posição 

em que o polo dominante é a L2. “Occupaided” no lugar de ‘occupied’ mostra ainda que -

aided é oriundo de uma flexão do substantivo ‘occupation’ tomado no lugar do verbo 

‘occupy’. No entanto, o fato de ‘occupied’ ser raramente usado nesses contextos (o termo 

mais usado é ‘busy’), nos leva a questionar a hipótese de que esse seja um erro tipicamente 

relativo a uma posição na língua alvo, e supor que T escute o termo ‘ocupada’ da L1. Isto é, 

se fosse este o caso, “occupaided” seria um típico caso de ‘embromation’. Assim como esse 
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há outros episódios que mostram que nem sempre é possível identificar o pólo dominante nas 

relações do aprendiz, idéia que procuramos reforçar com o próximo episódio destacado: 

Aula III, 09/10/2003, Epsódio 84: 
 
H ((a T)) aí a gente convida o povo de gravatá pra ir de 
costume... imagine guilherme vestido de (xuxa) 
V what’s guilherme surname? 
T Oliveira   
H Oliveira he don’t study here  
V ah… because we have a guilherme here in the afternoon… but 
it’s different…he studies in the morning 
H I don’t meet any guilherme in the morning  
V in the morning? 
H if you know any vinícius ((risos)) 
T teacher 
V uh? 
T can I change my place? 
V yes change ((T afasta-se de H)) 
H w:::hat? ok ok I don’t talk more about it… stressed 

 Neste episódio observamos que H tem alguma familiaridade com os verbos ‘meet’ e 

‘know’, mas erra no emprego dos mesmos. A substituição é feita por termos da língua alvo, 

porém não é precisa a interpretação de que este erro seja característico de uma posição em L2. 

O emprego errôneo desses verbos pode decorrer de uma escuta da L1, onde ambos têm o 

mesmo significante: ‘know’ é ‘conhecer’ no sentido de saber a respeito ou ter convivência, e 

‘meet’ é ‘conhecer’ no sentido de ser apresentado a alguém, ou encontrar alguém. Recorrendo 

mais uma vez à teoria do valor de Saussure (2004), podemos dizer que no sistema da L1, 

‘conhecer’ vale o que H tentou dizer usando ‘meet’. Isto é, o que poderia ter levado H ao erro 

seria a atribuição de qualquer valor de ‘conhecer’, na L1, ao termo ‘meet’ da L2. Assim, em 

erros como esses, embora as substituições sejam feitas por termos na língua alvo, há, ainda 

que  por hipótese, uma escuta da língua materna. Esses erros fogem ao alcance de uma 

interpretação precisa quanto a posição do aprendiz na estrutura de aquisição.  

A seguir, os três próximos episódios, por sua vez, procuram destacar o aprendiz 

ocupando uma posição na língua alvo na EA2. Nessa posição, não há indícios de que o 

aprendiz se escuta, ou vestígios de que há uma escuta da língua materna. Ou seja, não é 
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possível delegar qualquer responsabilidade à língua materna nestas produções errôneas, como 

é o caso do erro no episódio 56: 

Aula III, 09/10/2003, Epsiódio 56: 
 
V (...) thais did you give this to your mom? ((mostrando a aluna 
um documento que deveria ser assinado pelos pais)) 
T ::yeah::: but she don’t sign it because she’s now with a lot 
((gesticula: “está louca”)) 
V is she with this or do you need another one? 
T ((gesto afirmando com a cabeça))  She is 
V Yes she is 
V ok you bring/ you brought you brought only yan 

 

A substituição do verbo auxiliar ‘does’ no lugar de “do”  não dá margem à qualquer 

interpretação do erro que atribua um papel a língua materna.  O mesmo se dá com erros de 

conjugação verbal, como mostra o próximo episódio em que T usa recive por recives: 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 9:  

(  )  
T teacher teacher I see one that (  ) I see one the man is ah:::: in 
the war and he receive a tape of the::: of his::: 
V wife? 
T wife no…his::: it’s going to be a wife but he (was engaged)  
V ah fiancée 
T fiancée…so ah:::he puts to listen… a (  ) music….aí a 
musica/the music is all beautiful but the end said…now I’m going to 
leave you there cause I’m with another man…and everybody (  ) 
V yeah? interesting…I’m gonna stick on the board some adverts.. 
ok and you three and you two try to tell me…it’s an advert of a 
cigarette…it’s an advert of a:::it’s a of a  book or a country or a:::…I 
don’t know…anything…you look at the advert and you to/ ok…this is 
very difficult…number one is very difficult 

 

Vale lembrar que mesmo tendo este tópico gramatical sido formalmente apresentado e 

praticado já  nos cursos iniciantes, ele é erro recorrente entre os aprendizes deste grupo. São 

típicas também desta posição as generalizações da forma –ed dos verbos regulares: 

Aula IV, 14/10/2003, Episódio 99: 

V uhn:::is beautiful…beautiful…beautiful landscape from 
london…beautiful…it’s great…I  loved it 
((Y entra na sala)) 
V good morning…how are you?...are you fine? yes  
H I don’t know why they eh::proibiram  o guaraná em lata 
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V because some of teenagers that/or I don’t know/someone could 
do this ((gesto)) 
H uma vez sequestraram um povo no cinema 
V really? inside? 
H tinha duas meninas aqui...era uma mãe e uma filha 
V in english  
H that’s a mother and her daughter… and then sitted a man right 
here and the another right here…and they sequestraram/they 
kidnapped her daughter  
V kidnapped ...really? my god 
H in the cinema 
V so…is very dangerous 
H but the best thing to do  in the cinema is sit in the last - - how 
do you say fileira? 
V the last row 
H the last row e ficar atirando pipoca (no meio) 
V ((risos)) 
H  to throw the popcorn ... one time 
V I like to sit on the last row...but not to throw 
H one time I was with a:::softdrink and I asked Tarsila she was 
drinking … she was not going to drink and…have a (people) in front 
of me toda empiriquitada…deu vontade de jogar na cabeça dela (  ) é 
uma tentação 
V yes…temptation 

 

De forma análoga à segunda posição descrita por De Lemos na estrutura de aquisição da 

língua materna, esse tipo de erro caracteriza uma posição do aprendiz na língua alvo. Porém, 

enquanto na EA1 o erro é indício de que a criança se distancia da fala da mãe, na EA2 os 

erros, como os dos episódios 9, 56 e 99, indicam não somente um afastamento da fala do 

professor (o outro deste processo), bem como o distanciamento da escuta da língua materna.   

Ocorrências como essas, em que a oscilação entre o erro e o acerto é facilmente  

percebida, são as preferidas entre as interpretações que procuram  identificar estágios de 

desenvolvimento no processo de aquisição da L2. A forma “sitted”, no episódio 99, seria a 

base da curva de desenvolvimento em “U” e, segundo autores como Ellis (1997a), representa 

um processo de “reestruturação” do sistema gramatical. Mas como explicar, através de uma 

teoria que assume que o aprendiz avança em uma curva de desenvolvimento, a coexistência 

de correções e incorreções de uma mesma estrutura gramatical? E como atribuir essa 

coexistência a um “mecanismo cognitivo interno de controle de aquisição” (Ellis, 1997a, 
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p.24)?  Essas questões já foram levantadas por De Lemos (1992) acerca das produções 

errôneas da criança no processo de aquisição da língua materna. Nesse artigo, a pesquisadora 

questiona a dificuldade em se tratar como ‘reorganização do conhecimento lingüístico’ um 

fenômeno que prima pela imprevisibilidade. O que os dados deste estudo mostram é que a 

oscilação entre erros e acertos teria que ser descrita por curvas mais sinuosas do que a 

proposta por Ellis (1997a). Vejamos, através dos episódios a seguir, como se comporta essa 

oscilação e tentar interpretá-la segundo os pressupostos teóricos que vêm orientando esta 

análise:  

Aula VI, 21/10/2003, Episódio 117: 

T teacher did you know what the most fa/eh::: play of Shakespeare?   
V I don’t know/ we have here/ we are going to see   
T I don’t know the name but I know how (is) the story…but my/my 
brother has tell me but I forgot… I’m crazy to read this cause::: 
V yeah? did you read? 
T no I don’t read   
 

“Did you” , como mostram os episódios a seguir, é erro recorrente na fala de T:  

Aula III, 09/10/2003, Episódio 44: 

V do you agree with me…that nowadays 
T did you want/did you want yours/did you want  have all this… ((faz 
gesto com a mão para que esperem que ela possa formular a pergunta)) 
V babies? 
T did you want/ did you want to have babies eh::twenty-five 
years…did you think  
H no…no no no no…I don’t/I don’t say it to me 
 

Aula III, 09/10/2003, Episódio 67: 
 
T teacher did you think this ah:: ((apontando para o quadro)) is 
missed? 
V uhn? 
T no ((aponta para o quadro))  
V it’s missing words... you have to complete ages ages 
T is missing letters? 
V letters it’s a word 
T like forca  why (don’t you do) a forca  
V no but complete this then we are going to do a forca  
R hangman 
V yes hangman 
H I’m not understanding nothing 
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À primeira vista, uma possível interpretação para esses erros seria de que a escuta da L1 

resultasse na forma errônea, isto é, o auxiliar do passado no lugar de ‘do’, porque T estaria 

tentando dizer ‘você sabia’ ou ‘você gostaria’. O episódio 117, no entanto, mostra que T não 

usa um e outro auxiliar corretamente, no que diz respeito ao tempo verbal. Além disso, a 

comparação desse a outros episódios, mostra que T também não usa ‘do’  ou ‘did’ porque 

assim entende que uma pergunta deve ser feita. Senão vejamos: 

Aula VI, 21/10/2003, Episódio 123: 

V so…number one…in letter a…Tarsila could you please make a 
question?... number one…question number one 
T when shakespeare/when shakespeare ( ) 
V no…how can I make a question? when:: 
T have she 
H did 
V when::…is it now? 
T no… when did 
V excellent…when did 
T shakespeare come to london 
V ok…could you  answer Heloísa? 
H how do you spell daughter?  
V how do you spell sorry? 
H daughter 
V daughter? 
((Raquel interrompe com algo inaudível)) 

 
 

O episódio 123 faz parte de uma revisão  prática da estrutura gramatical de sentenças 

interrogativas. Nela, é bastante evidente que T, e os demais aprendizes, não dominam o uso 

correto dessa estrutura. No entanto, essa mesma estrutura aparece corretamente em várias 

situações. Este é o caso, por exemplo, de “how do you spell”, que aparece na fala de H. Da 

mesma forma, a correção das sentenças interrogativas no episódio 13, a julgar pelos erros na 

formação de sentenças interrogativas desses mesmos aprendizes, levam a crer  que tais 

estruturas são usadas em bloco, como pertencentes a uma situação específica, e não são 

desmembradas e usadas por esses aprendizes dentro da flexibilidade que a língua permite:  
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Aula I, 02/10/2003, Episódio 13: 
 

R teacher can I go to the toilet 
V yes go…very fast…go go 
R teacher may I go to the toilet 
V yes go go go  
R THANK YOU 
T Raquel traz um pouco d’água pra mim 
R IN ENGLISH 
H could you please borrow some water for me please 
 
T     some water for me please 

 

 

 Assim, dificilmente poderíamos traçar uma curva em “U” para descrever como se 

comporta na fala desses aprendizes a estrutura de uma sentença interrogativa em inglês. 

Seguindo a abordagem teórica que tem orientado esta análise, podemos dizer que o fato do 

aprendiz produzir enunciados supostamente corretos, como blocos não desmembrados, mostra 

que ele não formula, ou possivelmente não reestrutura tais enunciados, mas estes são 

fragmentos da fala do outro. O que o aprendiz escuta ao produzir esses blocos lingüísticos é a 

fala do professor - o outro privilegiado deste estudo. Na estrutura de aquisição da língua 

materna dos estudos de De Lemos esse tipo de fragmentação é característica da primeira 

posição, em que a criança estaria em posição “especular” em relação à fala da mãe. 

Analogamente, na fala do aprendiz de segunda língua, ocorrências como as de blocos não 

desmembrados, seriam fragmentos que retornam na fala do aprendiz. “Did you”, por 

exemplo, retorna quase sempre na fala de T quando ela trata de interrogar. Do ponto de vista 

da sintaxe, a construção está correta. Essa correção decorre da escuta de um bloco 

fragmentado a que T recorre sempre que a situação demanda uma sentença interrogativa. O 

mesmo ocorre com os enunciados de classroom language e social skills, isto é, frases prontas 

usadas em situações específicas como as que aparecem no episódio 13. O que nos permite 

dizer que as formas can I, may I, could you aparecem em blocos no episódio 13, é o fato da 
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mesma estrutura não ser assim formulada por esses aprendizes em outras situações, como 

mostra este episódio: 

Aula III, 09/10/2003, Episódio 82: 

T teacher 
V yes? 
T we can/we can convidar ano/another person? 
V of course… only your friend/the only thing is that your friend 
has to buy the t-shirt that is the…. 
H has to buy a:: the t-shirt (e a carteirinha pra você jogar) 
V yes 
R teacher I have a carteirinha do ano passado 
V yes? you can ask all your friends to go… the only thing they 
have to pay to go to the party 
 

 
Ellis (1994) nomeia ocorrências como as do episódio 13 “formulaic speech”. Segundo 

o autor, elas consistem em “scripts” que o aprendiz pode vir a memorizar porque estas são 

formas, mais ou menos fixas e previsíveis (Ellis, 1994, p. 167). Tal explicação seria talvez 

aplicável às ocorrências do episódio 13, mas deixaria de fora os erros de T com o uso 

indiscriminado de “Did you”. Situações específicas evocam blocos lingüísticos de situações 

semelhantes e, por isso, interrogações evocam “did you” que retorna na fala de T. Evocam, 

portanto, o retorno da fala de um outro que, neste estudo, tem o professor como o privilegiado 

desta posição. Contudo, o professor não é o único outro. É possível depreender dos episódios 

analisados outros ‘outros’ na escuta do aprendiz: 

Aula III, 09/10/2003, Episódio 64: 

T I don’t know why you be disturbed about the camera ….the people 
are disturbed by the camera… I just know one thing I don’t want to see my 
tape because (   ) 
 H (  ) I hate my ( life ) I hate this fuck  recorder and this 
fuck… tape/ I don’t know how is this called 
T camera 
H camera anyway 
T ((voltando-se para o gravador posicionado atrás dela)) don’t/don’t 
listen  her...she’s always in  bad humour  
( )  
 
Aula III, 09/10/2003,  Episódio 73: 
 
T do you believe daisy she really wants to know why I want to kill 
myself 
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H if daisy… here this/ we will be pi:::::::::::::::::::::::::::….  fuck 
recorder fuck/ I will/I will do like eh::: ozzy osbourne everything is 
fuck… this fuck recorder… this fuck blackboard and everything is fuck 
anyway 
V people look at the camera please don’t (  ) 
H I’m just kidding… everybody knows that  I’m just kidding… how do 
you say eu sou uma figura in English? 
 

 

A fala de H no episódio 64 e 73, por exemplo, mostra o uso de palavras que ela certamente 

não ouviu em sala de aula. Em ambos episódios há referências a presença da câmera de vídeo 

na sala de aula. Note-se, no episódio 73, que os palavrões na fala de H, e que não encontram 

rastro nas cadeias dialógicas deste estudo, vêm recortados de um programa de TV do tipo 

reality-show em que o dia-dia da família do músico Ozzy Osbourne vinha sendo filmado. 

Assim, o tema ‘câmera’, ou melhor, a situação de estar sendo filmada, evoca em H a escuta de 

fragmentos de situação semelhante. Ou, nas palavras de De Lemos (2002), evoca a escuta de 

uma “situação interativa “contextual”. Porém, a “dominância da fala do outro” abordada por 

De Lemos através da interação mãe-criança, muitas vezes não se manifesta da mesma forma 

nas interações entre professor e aprendiz de segunda língua. As interações no processo de 

aquisição de L2 diverge das do processo de aquisição da L1, não somente pela natureza 

diversa dos sujeitos de aquisição, bem como do papel diverso do outro nesses dois processos. 

Segundo De Lemos, no processo de aquisição da língua materna, a criança na primeira 

posição da EA1, está “ancorada” no outro, a mãe, que o interpreta. O sujeito de aquisição de 

segunda língua, também é interpretado. Contudo, há  possibilidades de intervenção do 

professor na fala do aprendiz, como a que ocorre no episódio 112, que diferem das 

intervenções das díades mãe/criança. O episódio 112 vem à propósito de ilustrar essa 

diferença: 

Aula V, 16/10/2003,  Episódio 112: 

V and you? did you go to the shopping? 
I no 
V no? you said you went/you were going to 
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I my brother::: foi convidado pra casa de um amigo 
V was:::: my brother was in:: 
I my brother was in 
V invited  
I invited 
V ah:::to go to a friend’s house 
I yes 
V and did you go with him? 
I no 
V you stayed at home 
I yes 
V my god…poor Ivo 

 

Essa atitude do professor marca a diferença de seu papel em relação ao papel da mãe no 

processo da aquisição da língua materna.  A natureza comum do aprendiz e professor, isto é, 

sua constituição como sujeito em uma língua comum, permite intervenções como as desse 

episódio. Ou seja, é a língua materna em comum que permitiu ao professor colocar a fala de I 

em uma matriz de significação.  As características da progressão do diálogo destacadas no 

episódio 112, em que o aprendiz se apoia em V, que o direciona ao alvo, são típicas das 

interações das quais I toma parte, como mostram também os episódios 78, 145 e 152. V, ora 

“corrige” explicitamente quando I usa L1, ora reformula as produções errôneas na língua 

alvo. Diferentemente, porém, se dá a progressão do diálogo do episódio 2: 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 2: 
 
V ((V distribui boletins)) 
H how much (is they)? 
V sorry? 
H how much (is they)? 
V how much::? I didn’t understand your question  
H what’s the grade? 
V ah the grade? ten  

 

Neste episódio, V não corrige, não procura orientar o aprendiz para o alvo fornecendo 

significantes ou a estrutura da L2. O que leva H a reformular sua pergunta é a incompreensão 

de V ou, segundo a descrição da terceira posição da EA1 por De Lemos (2002), é o 

“reconhecimento do efeito que a substituição pode ter para a própria criança e para seu 

interlocutor”. Nesta posição, H escuta a si mesmo a partir do efeito que causa em V. A 
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incompreensão do outro, neste caso “convoca” essa escuta. São típicas dessa posição as 

autocorreções, substituições possíveis na língua alvo e o uso de paráfrases, que seriam 

indícios de que o aprendiz escuta a si mesmo. Essa escuta de sua própria fala, de forma 

análoga à terceira posição da EA1 descrita em De Lemos (2002) (posição em que a criança 

reformula seus enunciados porque reconhece nele as incongruências com a L1), atestam uma 

mudança de posição na EA2. Exemplo de reformulação, que parte da escuta que o aprendiz 

faz de sua própria fala, aparece destacada na formulação pausada de T no episódio 44 e 

também neste trecho do episódio 40: 

Aula II, 07/10/2003, Episódio 40: 
 
(  ) 
T the school people…the school (   ) is just a little bit stresseited 
H stressed 
T ah deixa eu falar como eu quero....stresseited   
H stresseited ( )...tomorrow/tomorrow no...yesterday passed  xuxa 
requebra 
T I know…of course I don’t watch…I don’t watch… I was in 
msn with bruno 
H what did you talk 
T shits 
H ((ri forçadamente ironizando)) 
V good morning… where/is Ivo here? 
H no 
T (  ) he asked for a my/ a photo from my…he said…if I have 
a photo 
H do you have? 
T I said/I said…no I don’t have a photo in my computer…aí 
eu…why? …because I want your photo to do a album…aí…ah:::why 
do you want to do a album? aí ele/he said…cause I want   

 

É o reconhecimento por T, de que sua fala não coincide com aquilo que deveria dizer, que 

caracteriza esse aprendiz em uma posição em que o polo dominante está em sua própria fala, 

isto é, predomina aqui a escuta de si mesmo, ou as relações do aprendiz com sua própria 

produção. As reformulações e pausas do enunciado destacado atestam esse reconhecimento. 

Mais uma vez, a exemplo dos episódios destacados por De Lemos (2002) na terceira posição, 

dada a heterogeneidade das reformulações e pausas que esse reconhecimento evoca, essas não 

podem ser atribuídas a uma capacidade metalingüística. Vemos, por exemplo, que as pausas e 
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reformulações de T no episódio 44, “did you want/did you want yours/did you want have all 

this…”, não se dão exatamente onde se fazem necessárias. Isto é, não é a busca do auxiliar 

correto, que atestaria um monitoramento que implica a noção de conhecimento, que motiva as 

reformulações do aprendiz. Não é, portanto, o acerto que indica um deslocamento de posição, 

mas a relação do sujeito com os outros elementos da estrutura. Neste caso, esta posição está 

caracterizada por um aprendiz que escuta sua própria fala, pois a posição que ocupa na EA2 é 

a da  sobreposição do principiante aos demais elementos da EA2. 

Em síntese, o que se pode depreender desta análise até agora, no que diz respeito à 

propriedade do modelo de De Lemos (2002) para o estudo da aquisição de segunda língua, é 

que a escuta da língua materna não permite caracterizar uma única posição na EA2 a partir do 

erro, como é o caso da 2ª posição da EA1. Acrescentar o vértice da língua materna, como 

hipotetizamos inicialmente, também não dá conta de explicar a heterogeneidade dessas 

ocorrências.  A língua materna não caracteriza uma posição distinta na EA2, mas vimos como 

ela está presente em muitos dos erros analisados neste estudo e que essa presença é 

heterogênea, e aponta para relações distintas do aprendiz para com ela em seus movimentos 

na EA2. Sobretudo, vimos, através das produções errôneas analisadas até agora, que a forma 

como o aprendiz escuta a L1, caracteriza posições distintas na EA2.   No que diz respeito ao 

sujeito deste estudo vimos que, embora esteja imerso no jogo de linguagem da sala de aula, e 

que muitos dos erros decorrem de uma tentativa de manter-se nesse jogo, isto é, manter a 

fluência dos diálogos manipulando o que ele ‘conhece’, muitos outros indicam que a fala do 

aprendiz corre à revelia dessas regras, indicando que este  não tem um controle sobre a língua 

que possa atestar conhecimento. Assim, por exemplo, a presença da L1 em alguns episódios 

decorrem de tentativas conscientes do aprendiz, ora de manter o fluxo do diálogo, ora de 

construir hipóteses para a estrutura da língua alvo a partir da estrutura da língua materna. Em 

muitos outros episódios, contudo, não há indícios de que o aprendiz recorra conscientemente 
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à língua materna ou de que ele reconheça em sua fala uma permeabilidade a ela. Ocorrências 

como essas nos levaram a interrogar as pesquisas inspiradas na pragmática que abordam o 

papel da língua materna na aquisição de L2.  

Quanto ao papel do outro, diferentemente da mãe do processo de aquisição de L1, o 

professor atua muitas vezes consciente de seu papel de direcionar o aprendiz para a língua 

alvo, mas outras vezes não. Abordaremos, no próximo item dessa análise, que conseqüências 

as diferentes intervenções e reações do professor têm para o deslocamento do aprendiz na 

EA2. Veremos também que os movimentos do aprendiz na EA2 não dependem do 

cumprimento de regras implícitas ou explícitas no jogo da linguagem da sala de aula, mas de 

condições específicas das interações dialógicas. 

 Assim, ao tentar traçar a trajetória do aprendiz de segunda língua, a partir de 

mudanças de posição em relação à fala do outro, à língua alvo e à sua própria fala, 

encontramos em seu percurso um intenso deslocamento do sujeito em posições que diferem 

do modelo de aquisição da língua materna dos estudos de De Lemos (2002), bem como do 

modelo hipotetizado no início deste estudo. Resumidamente, o que a análise dos dados deste 

estudo mostra, a partir do erro como índice dos deslocamentos do aprendiz na EA2, é que a 

heterogeneidade que marca tais deslocamentos se deve à mudanças de posição do aprendiz 

que dependem não somente da relação que ele estabelece com a língua alvo durante seu 

percurso, mas também das relações que ele mantém com a língua materna. No percurso da 

criança no processo de aquisição da língua materna do modelo de De Lemos, não há uma 

separação clara entre as posições. Cada posição está caracterizada pela dominância de um dos 

pólos sobre os outros elementos da estrutura em diferentes “momentos” desse percurso. Nos 

dados deste projeto, o retorno de uma posição a outra, mostra o intenso deslocamento do 

aprendiz em virtude das relações que o sujeito mantém com a língua materna em seu percurso 

para aquisição de segunda língua.  O diagrama a seguir procura ilustrar essas relações:  
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A representa o aprendiz. O sinal ‘+’ e a barra ‘/ ‘ representam o tipo de relação que o aprendiz 

estabelece com outro, a L1 e a L2, a partir do fenômeno da escuta. A, portanto, antecedendo o 

sinal ‘+’, refere-se a um aprendiz que se escuta. Assim, o sinal ‘+’ representa o 

reconhecimento (ou indício dele) de que aprendiz tem das relações que estabele com os 

elementos da EA2. “A+L1”, por exemplo, representa o aprendiz que reconhece a 

permeabilidade de sua fala à língua materna. A barra ‘/’, por sua vez, representa uma relação 

em que o aprendiz não reconhece a permeabilidade de sua fala, não reconhece a relação 

estabelecida com os outros elementos estruturais, isto é, marca a escuta que faz esse aprendiz 

do elemento em que aparece em oposição. “A/L1”, por exemplo, representa o aprendiz que 

não percebe a entrada da língua materna em sua fala. Embora a posição A+L2,  represente o 

alvo da aquisição e, portanto, está no centro do diagrama, a disposição das posições não 

representa necessariamente uma ordem na trajetória do aprendiz. Uma descrição das relações 

representadas pelo diagrama estão no quadro que o segue. 

 

A+L2 

L1 

A/L2 

A? 

A/(L1/L2)

A+(L1+L2

A/O 

A+L1 

Gráfico II: Relações do aprendiz com os pólos da EA2 
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POSIÇÃO CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES  EXEMPLOS NOS EPISÓDIOS5

L1 L1 é usada quando o aprendiz se desvia do alvo. 
 
O aprendiz é desviado do alvo, seja porque o 
tema da conversa é por ele entendido como a 
abertura de um parêntese na conversa, ou 
porque a euforia o faz perder o foco. 

3, 16, 29, 57, 59, 60, 61, 71, 74, 76, 77, 
78, 79, 81, 84, 86, 88, 91, 98, 99, 100, 
103, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 
115, 118, 119, 124, 131, 132, 133, 137, 
138, 139, 140, 148, 152 

A+L1  O aprendiz usa L1, momentaneamente, para não 
interromper a fluidez do discurso. 
 
O aprendiz usa L1 antecedida da expressão how 
do you say, como recurso de busca de 
significantes na língua alvo ou simplesmente 
para manter-se no jogo de linguagem da sala de 
aula. 
 

1, 31, 33, 49, 65, 66, 70, 90, 98, 105, 
120, 134, 135,  
 
 
8, 19, 48, 73, 80, 82, 136 

A/(L1/L2) Estruturas da L1 aparece substituindo L2 e não 
há  indícios de que o aprendiz o perceba.  
 
Os erros mais recorrentes nestes exemplos são o 
uso de ‘have´por ‘there is/are’ e a estrutura de 
sentenças interrogativas seguindo a sintaxe do 
português.  
 
Além desses, L1 aparece incorporada à L2  em 
construções híbridas em que não há indícios de 
que o aprendiz o perceba.  

6, 11, 17, 24, 25, 26, 33, 41, 51, 63, 82, 
88,89, 93, 94, 102, 122, 134, 146, 147, 
148, 149,  
 
 
 
 
 
21, 32, 43, 55, 59, 84, 145 

A/O Sobrepõe-se ao aprendiz a escuta da fala do 
outro.  
Fragmentos ou blocos lingüísticos da fala do 
outro retornam na fala do aprendiz. São típicos 
dessa relação os enunciados em bloco e os 
diálogos ‘completados’ pelo professor. 

7, 13, 15, 44, 51, 62, 67, 72, 86, 112, 
116, 117, 150, 151, 152 

A+(L1+L2) L1 aparece incorporada à L2 e há indícios de 
que o aprendiz busca nessa fusão uma 
aproximação à L1.  
 

14, 29, 150  

A? Não é claro se o aprendiz  escuta a L1 ou se está 
sob a sobreposição da língua alvo 

28, 30, 84 

A/L2 A sobreposição da língua alvo resulta em erros 
não percebidos pelo aprendiz 

4, 9, 10, 12, 17, 18, 27, 32, 34, 35, 37, 
38, 40, 45, 47, 49, 50, 54, 56, 58, 62, 
64, 65, 67, 68, 68, 70, 74, 75, 81, 83, 
84, 97, 102, 117, 141, 142, 150, 158 

A+L2 O aprendiz escuta sua própria fala. 
Reformulações, auto-correções e paráfrases 
caracterizam essa posição. 

2, 6, 20, 24, 26, 32, 40,  44, 46, 71, 101, 
110, 116 

 

Quadro I: As relações do aprendiz em sua trajetória a língua alvo 

                                                           
5 Muitos dos episódios aparecem em pontos distintos do quadro. Isso decorre do fato de que em um 
mesmo episódio é possível identificar diferentes erros, que indiciam relações distintas na EA2. Todos os 
episódios referidos estão no ANEXO II deste trabalho. 
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Escutar-se, reformular e procurar fluir sem retornar à língua materna é o que se espera 

do aprendiz de segunda língua. Veremos no próximo passo desta análise de que forma as 

interações dialógicas contribuem para tanto.  

 

3.4 Dependência dialógica  

 

 Vimos, através do percurso teórico de De Lemos, que a noção de espelhamento parte 

de contra-evidências à noção de imitação e de conhecimento6, e da constatação do papel que 

cumpre a mãe no fenômeno da aquisição da língua materna. Esse papel, compreendido pela 

noção de espelhamento, consiste em colocar os fragmentos da criança em um texto que 

corresponda à sua própria fala. Ao fazê-lo, a mãe, ao mesmo tempo em que restringe a fala 

fragmentada da criança ao domínio da língua, submete essa fala a um efeito lingüístico 

discursivo que se faz ver nos encadeamentos7 que constituem os diálogos. Segundo Faria 

(2002), o que “instala o espelho” é o fato da mãe estar sob o efeito do funcionamento da 

língua. Sob tal efeito, a mãe é “guiada pela idéia de semelhança entre a sua fala e a fala da 

criança, o que permite a ela buscar uma interpretação possível, no plano da língua e do 

discurso, para o que a criança diz” (Faria, 2002, p. 38-39). São os efeitos desse espelhamento, 

que leva a criança a estabelecer outras relações entre os elementos envolvidos no processo de 

aquisição, isto é, ‘mudar de posição’ na EA1, que caracteriza a dependência dialógica que 

queremos abordar neste estudo.  

                                                           
6 Estudos sobre a aquisição da língua materna como os de Brown & Bellugi (1971[1968]) e Ruth Clark (1974, 
1977) são citados em De Lemos (2002) como exemplos de trabalhos orientados pela noção de ‘imitação’. 
Contra-evidências à noção de ‘desenvolvimento lingüístico’ - a heterogeneidade dos enunciados, o retorno de 
fragmentos da fala do adulto na fala da criança, e cruzamentos da fala do outro na fala da criança – foram, e 
ainda serão, tratados ao longo de toda esta análise.  
7 Exemplo desse encadeamento está ilustrado no episódio 3, extraído de  De Lemos (2002)  e apresentado na 
introdução deste trabalho. 
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  Partindo do papel que cumpre a mãe nesse processo, o de colocar a fala da criança em 

uma matriz de significação em que essa ganha “determinação semântica e textual”, 

analisaremos os dados deste estudo tentando mostrar se, de modo análogo, o professor, 

orientado pela idéia de semelhança entre a fala do aprendiz com sua própria fala na língua 

alvo, desloca o aprendiz na EA2. A diferença entre o outro dos processos de aquisição de L1 e 

L2, mãe e professor respectivamente, é marcada pelo fato deste ter como objetivo prévio fazer 

com que a fala do aprendiz ganhe tal determinação. Embora estejamos tentando avaliar se 

ambos cumprem o mesmo papel, assumimos que mãe e professor estão orientados de formas 

distintas para a mesma tarefa. 

  Diferentemente das interações dialógicas entre mãe e criança, em geral orientadas 

pela interpretação das intenções contidas nos enunciados da criança (e não pelo objetivo de 

ensinar língua), muitas das interações entre professor e aprendiz nos dados deste estudo tem a 

orientação prévia e consciente em direção a um alvo, ou seja, a de fazer com que os 

enunciados dos aprendizes ganhem “estatuto fonológico, morfológico e sintático” condizentes 

com a língua inglesa. Veremos, no entanto, que o deslocamento do aprendiz na EA2 não está 

sempre vinculado às intervenções objetivas do professor para conduzí-lo em direção ao alvo. 

As interações dialógicas provocam mudanças de posição na estrutura de aquisição da L2, 

independentemente de uma atitude consciente de ‘ensinar’ língua. O confronto entre 

interações professor/aprendiz e aprendiz/aprendiz nesta análise, vêm a propósito de ilustrar 

como isso ocorre, além de atender à questão explicitada no item 4 deste estudo que discute as 

metodologias no ensino de idiomas. Tal questão, que surge dos problemas encontrados nas 

práticas de ensino, parte da hipótese de que, havendo dependência dialógica no aprendizado 

de segunda língua, esta implicaria que as interações professor/aprendiz e aprendiz/aprendiz 

resultariam em movimentos distintos na EA2. O professor, à maneira da mãe nos estudos de 

De Lemos, seria o representante da língua, apto a assumir o papel de espelho, apto, portanto, a 
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levar o aprendiz a escutar-se. Confirmando-se a hipótese de dependência dialógica, o mesmo 

não seria observado nas interações entre aprendizes, uma vez que, para escutar-se, o aprendiz 

dependeria de interações com um interlocutor capaz de submeter seus enunciados a uma 

matriz de significação que, através do espelhamento, permite que ele atinja seu alvo. Os 

seguintes episódios, por exemplo, em que o professor explicita o erro cometido pelo aluno, 

contrastam com a seqüência dos episódios de interações entre aprendizes, em que se observa a 

permanência do erro: 

 

Aula I, 02/10/2003, Episódio 20:  
 
H teacher is wrong…is  not the greatest…it is the BAD/ ((refere-se ao 
filme ‘e o vento levou’)) 
V how do you say? the baddest? 
H no… the worst…teacher is the worst 
V yes…do you think so? 
H yes…three hours watching the film like BLACK AND WHITE…no 
way  
 

Nessa interação, H interrompe sua fala no meio da ocorrência errônea. V o percebe e explicita 

o erro através de um recurso de correção, a expressão ‘how do you say’. Ao explicitar e 

repetir o erro, V leva H a buscar a forma correta para o superlativo irregular do substantivo 

‘bad’. A pausa dada por H em meio à produção errônea, indicia um reconhecimento do erro. 

H teria estranhado, mesmo antes da intervenção de V, sua própria fala. Porém, H não 

reformula o enunciado até que o professor intervenha. Esse dado nos leva a crer que o 

direcionamento ao alvo, ou seja, o deslocamento de uma posição de sobreposição da língua 

alvo (A/L2), para a posição de escutar-se (A+L2), que já se anuncia na pausa que antecede o 

erro de H, é, neste caso, definitivamente orientado pelo professor. No episódio 70 vemos 

outro deslocamento gerado pela intervenção do professor: 
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Aula III, 09/10/2003, Episódio 70: 
 
T I didn’t know I’m going to do my last/ my last test uh:::: early cause I 
go to rio de Janeiro but I don’t want to passar 
V to spend 
T to spend my reveillon with my parents/with my rents  
V relatives? 
T relatives I want to pass with my relatives but 
H       you (  ) Dezember in 
rio de janeiro? 
T almost I/I go to/ I go to take the rio de janeiro… são paulo… minas 
gerais espirito santus.... rio de janeiro so I go to recife 
H when you’re back? 
V finish? 
T ah::: (  ) I go to back ah::: like ah::: I think I go to back….. fifty (I 
think fifty) 
H what?...oh yes  
 

Neste caso, a intervenção não resulta em acerto. O professor intervém fornecendo o 

significante ‘spent’, que faltou ao aprendiz. Porém, na segunda tentativa de usar esse mesmo 

significante, T não o faz tal e qual sugerido pelo professor. Tampouco o faz novamente 

usando a L1, como o fez inicialmente. A intervenção do professor, neste caso, desencadeou 

um deslocamento sutil, da língua materna (A+L1) para uma outra posição, que dessa se afasta 

da L1, mas ainda dela se aproxima, pelo uso do falso cognato to pass (A/L1/L2). O segundo 

erro destacado neste episódio, o uso de ‘rents’ por relatives (parentes) é antecedido de parents 

(pais). É possível que o termo rents venha fragmentado e recomposto a partir dos termos 

parents/relatives, e a reformulação de parents para rents seja indício de que, assim como a 

pausa no enunciado de H no episódio 20, o aprendiz reconhece que o termo usado não condiz 

com o que ele tentava dizer. A substituição do termo errôneo, contudo, mostra que esse 

reconhecimento não é suficiente para uma reformulação correta. O que movimenta o aprendiz 

para o acerto é a intervenção do professor que, ao fornecer o significante na língua alvo, 

cumpre seu papel de fornecer o termo representativo da significação que este aprendiz 

buscava. O mesmo deslocamento não é observado nas interações entre aprendizes. Nos 

episódios a seguir, por exemplo, observamos que a forma pretérita de ‘shoot’ (atirar, disparar) 
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aparece primeiramente na fala de H no episódio 36. O erro não é percebido por T, e ambos o 

repetem sucessivamente. O que foi recortado inicialmente como três episódios distintos (36, 

37 e 32) aparecem aqui como seqüência única a fim de ilustrar a permanência do erro em uma 

interação em que não há a intervenção do professor: 

Aula II, 07/10/2003, Episódio 36: 
 
(H e T estão sozinhos na sala, minutos antes da aula começar) 
H I love this game ((refere-se ao jogo eletrônico que trouxe e que T 
manuseia agora)) 
(  )   
H to run is b...b and a...and if you press b and you have (a agent) 
you:::you:::how do you say? you::: you shot in your eh:::: adversary in front 
of you…if you have anything you can shot on him 
T shot  the (  )  
H any item… yes… press b…and you shot…no but have some items 
that you don’t need to shot… you only grow more fast and some items that 
you only shot and they BUM…entendeu? 
T ah::: eu também posso (  )  
H shi::::: you are recording....we need to talk in english 
T ah…sorry…sorry camera 
 
Aula II, 07/10/2003, Episódio 37 
 
H my dad said that the television make the people fat in five more 
T yes 
H in five kilos more 
T five weights? ((T ainda manuseia o jogo))  
H yes that’s why I get this black trousers 
T ah::::::::no::::: 
H … you have in the last class white 
T no…is not that no…is cause I have died ((refere-se ao jogo)) 
 
Aula II, 07/10/2003, Episódio 38  
 
H is to shot (in here)…(it’s) to shot  
T I know but I don’t have the last shot 
H yes you have (bonus) when you have two circles you don’t have…to 
shot is b 
T eh:::::I shot … (  )    
H almost last…and you can’t be behind the car (  ) because they will 
shot in you too 

Ocorrências como essas, nos remetem à questão levantada no item 4 deste estudo, isto é, à 

propriedade das interações aprendiz/aprendiz como recurso para a aquisição de L2.  A 

reincidência do erro, ao longo de toda a seqüência acima, reforça a hipótese de que o 

fenômeno do espelhamento, que conduz a mudanças de posição na estrutura de aquisição, 
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depende de um representante da língua. O aprendiz não poderia atuar como outro (como o faz 

a mãe nas interações com a criança ou o professor nas interações com alunos) capaz de 

colocar os fragmentos de um outro aprendiz em uma matriz de significação de uma língua 

que, para ele, também ainda não foi adquirida. Na seqüência dos episódios 36 a 38, em que 

shot aparece no lugar de shoot, por exemplo, T repete H, e o erro permanece, uma vez que um 

e outro não podem, por que não o percebem, dar a sustenção gramatical que falta em sua fala. 

O mesmo se observa neste episódio: 

Aula III, 09/10/2003, Episódio 69:  
 
V let’s number let’s number what’s number one here? 
H baby 
V number one baby 
H two children 
V two 
H children 
T children 

  H three is teenager the four is adult five middle age and six old 
((seguida do eco de T)) 
V ok right? 
T I like old people they always listen us 
H yes adults don’t LISTEN us  
T but I don’t have more grandfathers and grandmothers  

 

 

O episódio 69 é mais um exemplo de estagnação no erro, de interação que não produz efeitos 

de deslocamento na estrutura de aquisição, por falta de um outro apto a proporcionar tal 

efeito. Nesse episódio, a falta da preposição to antecedendo o pronome us passa 

desapercebida pelos aprendizes. H não estranha,  não reformula e não modifica o enunciado 

de T. Ao repetir o enunciado, o erro permanece no diálogo pois um e outro aprendiz não 

submetem o enunciado errôneo à uma forma concordante com a estrutura gramatical da  

língua-alvo. O erro do episódio 69 caracteriza a posição de sobreposição da língua alvo 

(A/L2) na EA2. Nesta posição, como descrevemos na primeira parte desta análise, os erros 

indiciam um afastamento da fala do aprendiz em relação a fala do outro, e um distanciamento 

da escuta da língua materna. Além disso, a ausência de pausas ou tentativas de correção leva a 
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crer que esses aprendizes não reconhecem erros. Assim, se a língua se sobrepõe ao aprendiz, 

este não pode causar efeitos de espelhamento, não pode delimitar os enunciados errôneos do 

outro aprendiz ao domínio de uma língua que ainda não domina e, portanto, não a representa 

ou a instancia. Não pode, retornando à citação de Faria (2002), “instalar” um espelho quando 

não está sob efeito do funcionamento da língua-alvo. Diferentemente da mãe descrita por essa 

autora, ou, analogamente, ao professor que tentamos caracterizar neste trabalho como o outro 

“guiado pela idéia de semelhança” entre a sua fala e a do aprendiz, a possível semelhança que 

guiaria um aprendiz em seus intentos de correção refletem, não o funcionamento lingüístico-

discursivo da língua-alvo, mas a posição do aprendiz na EA2.  

 É importante apontar para os efeitos das interações entre professor e aprendiz para 

além do que aparentemente resultam de correções. Nos episódios 20 e 70 vimos que o 

professor assume a posição de monitoramento e corrige explicitamente as formulações 

errôneas. Porém, os deslocamentos do aprendiz na estrutura de aquisição não estão atrelados à 

correção explícita. No episódio 67, por exemplo, não há, na fala do professor, uma aparente 

atitude de correção. O verbo miss usado inicialmente por T em uma construção equivocada do 

particípio formando adjetivos (o final –ed é marca do adjetivo passivo) é retomada 

corretamente na seqüência do diálogo a partir da interpretação e reformulação do professor: 

Aula III, 09/10/2003, Episódio 67: 
 
T teacher did you think this ah:: ((apontando para o quadro)) is missed? 
V uhn? 
T no (  )  
V it’s missing words... you have to complete ages ages 
T is missing letters? 
V letters it’s a word 
T like forca  why (don’t you do) a forca  
V no but complete this then we are going to do a forca  
R hangman 
V yes hangman 
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Nesse episódio, o enunciado de V “it’s missing words” não aparece como correção 

deliberada. V não chama a atenção de T para o erro em sua fala, mas provoca reformulação ao 

restringir o enunciado errôneo a um texto que coincide com a língua alvo.  Assim, o aprendiz 

tem sua fala submetida à fala do professor e se desloca na estrutura de aquisição, não somente 

porque atende a uma regra do jogo da sala de aula, isto é, a de que a fala do professor é 

correção válida, mas porque sua própria posição em relação a EA2 o torna sensível a essa fala 

e permite seu deslocamento através dela. No caso do episódio 67, por exemplo, há um 

prolongamento do marcador ‘ah’ que pode indiciar a incerteza de T quanto ao uso do verbo to 

miss. Tal prolongamento leva a crer que T reconhece algo de estranho no que está a ponto de 

dizer. Ou seja, é indício de uma escuta que caracterizaria esse aprendiz em vias de deslocar-se 

de uma posição de sobreposição da língua-alvo (A/L2) para uma posição de auto-escuta 

(A+L2). A reformulação posterior indica que T se deslocou na EA2 a partir da escuta de si 

mesmo através da fala do professor. Assim, as reformulações do aprendiz para o acerto  não 

estão unicamente atrelados às intervenções do professor, mas também à posição que nela 

ocupa o aprendiz. Aqui o episódio 112 é retomado a fim de demonstrar como a posição do 

aprendiz na EA2 é sensível às intervenções do professor levando-o ou não a deslocamentos 

distintos: 

Aula V, 16/10/2003, Episódio 112: 
 
V and you? did you go to the shopping? 
I no 
V no? you said you went/you were going to 
I my brother::: foi convidado pra casa de um amigo 
V was:::: my brother was in:: 
I my brother was in 
V invited  
I invited 
V ah:::to go to a friend’s house 
I yes 
V and did you go with him? 
I no 
V you stayed at home 
I yes 
V my god…poor Ivo  
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Nesse episódio, a tentativa do professor fazer com que I reformule o enunciado em L1 para 

L2 não alcança o resultado aparentemente esperado. Ao tentar fornecer a matriz de 

significação com uma lacuna a ser completada pelo aprendiz (a lacuna está no alongamento 

em ‘in:::’), V desloca I da posição L1, em que  usa a língua materna desviando-se do foco, 

para a posição A/O.  O enunciado de V é tomado como um bloco que substituiria todo o 

enunciado em L1, e não completado com o verbo invited  que, como vemos na progressão do 

diálogo, é o que o professor esperava. Essa repetição do enunciado do professor, sem o 

complemento desejado, leva a crer que I ocupa uma posição na EA2 em que, contrariamente 

ao que observamos nos episódios 20, 67 e 70 nesta análise, não ocorre a mesma escuta que 

resulte na reformulação que o professor tenta impor com sua intervenção. Apesar de ter 

ocorrido um deslocamento, este não foi para a posição A+L2. Ocorrências como essa 

contrariam os pressupostos de Hatch (1978), discutidos no ítem 1.3 deste estudo. As 

reformulações que essa autora descreve, que resultam de incompreensões no diálogo, dizem 

respeito a um aprendiz em uma posição específica, a posição em que o aprendiz se escuta. O 

que vemos nos dados deste estudo, porém, é que a permeabilidade do aprendiz às 

intervenções do outro depende da posição que ele ocupa na EA2. No episódio 112, por 

exemplo, I não reformula seu enunciado porque V não o entendeu. Ao voltar-se para o foco, 

para reformular o enunciado em L1, I apóia-se no enunciado de V, e não nas possibilidades da 

língua sugerida pela lacuna que V espera que ele complete.  Através do episódio a seguir 

procuramos mostrar como a sensibilidade desse mesmo aprendiz, para as intervenções do 

outro, depende de sua posição na EA2: 

 

Aula VII, 23/10/2003, Episódio 141: 
 
I she was crazy ((refere-se a R que está cantando e dançando na sala)) 
T she was? she IS 
V Raquel ((V dá-lhe o lápis))...go go go 
R ((volta a seu lugar cantando)) I’m singing in the rain...TÁ 
CHOVENDO 
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V ((lendo no livro de Y)) a hundred years of solitude...do you know this 
book?....Raquel LET’S GO…finish… 
R let’s go (   ) 
V shall we go? please… it’s your turn to do this activity…go go 
I she was crazy…she is crazy 
H ah::bom 

 

Embora os deslocamentos do aprendiz sejam raros nas interações entre alunos (já vimos na 

primeira parte desta análise que a correção entre aprendizes não é bem aceita na sala de aula), 

as diferenças de posição que um aprendiz e outro ocupam na EA2 também provocam 

reformulações. Diferenças como essas é o que, aparentemente, faz com que T atue como 

representante da língua provocando em I a reformulação de seu enunciado na seqüência do 

diálogo. I é, neste caso, deslocado da posição A/L2 para A+L2. A expressão enfática de T, 

“she IS” teria imposto tal reformulação. Assim, apesar da resistência às correções explícitas 

feitas por outro aprendiz, como as que ficam evidentes nos episódios 39 e 40, há um 

submetimento à fala do outro que ocorre à revelia do aprendiz. É justamente esse 

submetimento que nos leva a questionar as interações entre aprendizes como recurso 

metodológico eficaz na aquisição de L2. O “sucesso” do deslocamento de I no episódio 141 é 

fenômeno isolado nessas interações. Além disso, a ênfase de T não parece ser motivada pelo 

reconhecimento do erro no uso do tempo verbal cometido por I. Antes, parece ser motivada 

pela discordância de T com o que ela acredita que I quis expressar. Ao enfatizar “IS”, T 

parece discordar de que a suposta característica de R, “crazy”, cabe somente à atuação de 

cantar e dançar que se dava alí segundos antes do comentário de I. A ênfase, neste caso, seria 

para expressar que trata-se de uma característica permanente. A raridade do fenômeno nos 

dados deste estudo e o contraste do mesmo com muitas outras interações entre alunos, dão 

suporte a hipótese de que a intervenção de T no episódio 141, acatada por I, é motivada mais 

pela discordância com a idéia que expressa,  que pelo erro de concordância verbal. Fenômeno 

semelhante observamos a seguir: 
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Aula I, 02/10/2003, Episódio 26: 

(  ) 
H what is rugby? 
V rugby? it’s a very very popular sport in england…is like 
american football…but a little bit different….(  ) not so violent…you 
don’t have to wear some special clothes like american football…but it 
is like this 
H the american almost kill eh::: eles quase se matam 
V yes…they almost kill each other  
I the american football don’t has violent ((ironicamente. faz 
mímica, como se desse um soco)) 
H don’t have violence...have kills...have death...have death  
 

Nesse episódio, H reformula o erro cometido por I (has no lugar de have)  não para corrigí-lo 

explicitamente, mas para contrapor-se ao comentário irônico. O erro da estrutura afirmativa 

(have por has) que sucede o acerto da reformulação no início do enunciado de H com a 

estrutura negativa (don’t have) mostra que a posição que H ocupa na EA2 não permite um 

sucesso permanente de suas intervenções com o outro.  Ainda que um submetimento a fala de 

outro aprendiz possa levar a deslocamentos em direção ao alvo, a exemplo do episódio 141, 

muitos outros episódios mostram que tal submetimento pode, ao contrário, desviar o aprendiz 

do foco.  O uso de ‘shot’, por exemplo, introduzido por H no diálogo da seqüência dos 

episódios 36 a 38, repetidamente usado por T, ou o erro gramatical de H ao repetir  T no 

episódio 67, são exemplos de que o diálogo flui reproduzindo erros.  Ainda no episódio 37, 

vemos como as tentativas de T de colocar a fala de H em uma matriz de significação pode 

movimentar a fala à uma direção oposta ao alvo, uma vez que o enunciado é indevidamente 

reformulado (a expressão correta de H ‘five kilos’  é equivocadamente reformulada por T para 

‘five weights’, literalmente, cinco pesos). O erro, por sua vez, possivelmente decorre da 

fragmentação de expressões em que a palavra weight refere-se à ‘pesar’, ‘engordar’ ou ao 

substantivo ‘peso’. Isso nos leva à crer que fragmentos da fala de um outro sobrepõem-se na 

fala de T à fala de seu interlocutor. Assim, dada sua própria posição na EA2, T não pode 

fornecer à H uma matriz de significação. Ocorrência semelhante está no episódio 34:  
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Aula II, 07/10/2003, Episódio 34: 

H (...) eu vou comprar uma blusa m... eu vou comprar m porque eu não 
quero... não quero nem muito grande nem muito/ no short no long (  ) about 
the size of the (  )/ because (Maria) don’t want to bring/the/maria don’t 
wanto to/to - - how do you say bordar?   
T ãh?   
H Maria don’t want to bordar...why she don’t want to bordar? 
T cause (don’t)  her blouse…is her mother blouse 
H why don’t she/ why eh:::: 
T why don’t she don’t buy a new one?...cause I don’t know   
H everybody is buying a new one…and she::::she’s the only one who 
will be…des/disorganized 
 

Nesse episódio, a pausa de H é indício de que há auto-escuta. Durante o alongamento do 

marcador ‘eh’, que está exatamente no ponto em que o erro ocorre na tentativa  anterior de 

formular uma pergunta, T toma o turno e reformula o enunciado de H erroneamente. 

Diferentemente de H, T não dá indícios de que se escuta. Ao contrário, a resposta que segue 

imediatamente à pergunta por ela reformulada é indício de que T não reconhece, na pausa de  

H, ou na tentativa de reformulação da pergunta, um passo em direção ao alvo. Tampouco 

reconhece seus próprios erros ao dar progressão ao diálogo. Assim, o diálogo entre aprendizes 

do episódio 34 progride à revelia da construção sintática errônea. Da mesma forma, na 

seqüência dos episódios 36 a 38, o erro permanece quando um e outro aprendiz não o 

percebem. Que conseqüências teriam interações como essas em que erros, não somente 

passam desapercebidos, mas são supostamente ‘corrigidos’? Problemas decorrentes desse tipo 

de interação, freqüentes nas abordagens metodológicas essencialmente comunicativas, já 

foram abordados no item 4 deste estudo. Vale retomar os estudos de Higgs & Clifford (1982), 

por exemplo, que apontam para o alto índice de fossilização decorrente das metodologias que 

usam tarefas comunicativas priorizando a fluência, em detrimento da acurácia de estruturas 

lingüísticas.  Na primeira parte desta análise vimos, através dos episódios 44, 67 e 117, por 

exemplo, como o emprego incorreto de ‘did’, que aparece freqüentemente na fala de T, é 

possivelmente decorrente de uma fragmentação de um bloco lingüístico. O erro de T nesses 
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episódios não compromete o entendimento de sua fala, pois o diálogo progride e não há, 

mesmo nas interações com o professor, qualquer indício de que o erro é percebido. Ao fluir o 

diálogo, sem que a forma errônea seja reconhecida por seus interlocutores, ‘did’ permanece 

como fragmento. Isto é, o diálogo flui, em todas essas ocorrências, sem que ‘did’’ ganhe 

sustentação gramatical na língua alvo. Ocorrências como essas nos levam a pensar o 

fenômeno da fossilização como decorrência do não-espelhamento nas interações dialógicas. 

Isto é, no caso da persistência de ‘did’ na fala de T, somente a primeira parte do processo se 

cumpre: T fragmenta a fala do outro, mas o outro, aprendiz (e professor também neste caso), 

não dá ao fragmento um estatuto gramatical, pois o interpreta sem  submetê-lo à matriz de 

significação da língua alvo. O mesmo ocorre com as sentenças interrogativas, sempre 

respondidas, independentemente dos erros da estrutura sintática. Mais uma vez, o erro passa 

sem ser reconhecido na medida em que não compromete o entendimento dos interlocutores do 

diálogo. Exemplos dessa ocorrência aparece estão destacados nos episódios 44, 62, 67, 71, 72, 

entre outros, no anexo II deste estudo.   Assim, a hipótese da dependência dialógica como 

condição de deslocamento do aprendiz na estrutura de aquisição, levanta também a hipótese 

de que a fossilização decorre da persistência de interações em que o espelhamento, processo 

dialógico que deslocaria o aprendiz para a posição de escutar-se, não se completa.  

  As abordagens que fazem uso de tarefas que priorizam as estruturas gramaticais 

(structured-oriented na definição de Skehan, 1998) são, para alguns pesquisadores, entre eles 

Ellis (2002), que as denomina form-focused, uma alternativa metodológica para evitar 

fossilização. Para este autor, focalizar as formas, isto é, tornar salientes as estruturas 

gramaticais, é um meio de fazer com que o aprendiz se torne consciente das mesmas, 

presentes no input que recebe, a fim de compará-las com sua própria “gramática mental” e 

reestruturá-las. As práticas de ensino, seguindo esse pressuposto, deveriam tratar a gramática 

explicitamente e aplicar tarefas em que os aprendizes sejam solicitados a notar e usar 
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estruturas lingüísticas específicas. A abordagem metodológica da escola de idiomas que 

participa deste estudo, “PPP” (ou 3Ps: Presentation, Practice, Production) descrito no item 

2.1 deste estudo, segue a prática proposta por Ellis (2002) combinada à atividades 

comunicativas que priorizam a fluência. Na aula do dia 21 de outubro, por exemplo, vemos 

como é dado foco à estrutura de sentenças interrogativas. Vemos ilustrada, no episódio 125, a 

forma com que o professor procura fazer o aluno notar a estrutura interrogativa: 

Aula VI, 21/10/2003, Episódio 125  

V ok...Ivo...another question please 
I what he do in london 
V uhn:::::::?...what:::::what? what? 
I did 
V uhn beautiful…what did…he do in london…what did he do in 
london Tarsila?  

 

Cumprindo os passos da metodologia PPP, a situação criada na parte introdutória da lição é 

uma sondagem a respeito da vida de Shakespeare. Depois das informações colhidas dos 

aprendizes, as lacunas de um texto biográfico são preenchidas com informações obtidas com 

a apresentação de um vídeo. Segue uma atividade com alto controle do professor, em que os 

alunos são solicitados a formular perguntas para as respostas que têm no texto. A seqüência 

dos episódios 123 a 131, no anexo II deste estudo, mostram como o foco gramatical é então 

explicitado. Mas a comparação destes episódios com episódios anteriores ou posteriores, 

revela que essa mesma estrutura não se faz saliente fora desse estágio da apresentação, como 

mostra o episódio 122:  

Aula VI, 21/10/2003, Episódio 122: 

T teacher... 
V yeah? 
T  but why he married a old woman? 
V older? 
T older than him… even though eh:: na época the womans/the womans 
V yes…it’s strange…a little bit strange…isn’t it?  because I think she  
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Nesse episódio vemos como o professor elege o erro a ser corrigido no enunciado de T. A 

estrutura errônea da sentença interrogativa não é corrigida, e não há qualquer indício de que V 

não perceba de que se trata de uma pergunta. Porém, old  no lugar de older não é aceito por 

V. Isto é, embora a substituição não implique em erro do ponto de vista  gramatical, ele não 

faz sentido no diálogo: Shakespeare não se casou com uma ‘mulher velha’ (old), mas mais 

velha (older). A incompreensão surge na interrogação de V older? e provoca a reformulação 

do enunciado de T que ouviu seu erro através da indagação de V. T não ouviu, no entanto, seu 

erro na construção da sentença interrogativa. Na aula seguinte, do dia 23 de outubro, a 

estrutura de sentenças interrogativas em que o pronome interrogativo coincide com o sujeito é 

apresentada a partir do contraste com a estrutura revisada na aula do dia 21. Novamente, o 

erro permanece: 

Aula VII, 23/10/2003, Episódio 146: 

V ((V tenta chamar atenção de H que está conversando com T e 
R)) Heloísa…could you read here…Heloísa please...Heloísa could 
you read? Heloísa...Heloísa...Heloísa read:: 
H why I have to read? 
V I asked you…could you please? 
H why I have to read? 
V I’m asking you…please read 
H ((lê o slip no quadro enquanto há vários alunos conversando e 
muito barulho na sala)) 
V I didn’t listen anything because you were speaking during/ 
H ((lê gritando))  we use did for all the questions except when the 
subject of a question is in the question word 
V what’s the subject word in the subject 
R who…what 
V yes 
I calma…não precisa gritar  
H (  ) ((continua discutindo em português com I, V interrompe)) 

 
Ocorrências como as dos episódios 122 e 146 dão suporte a hipótese de que a  questão da 

fossilização de determinadas estruturas estariam relacionadas ao fenômeno do espelhamento. 

Os erros mais recorrentes na fala dos aprendizes, como a sintaxe errônea das sentenças 

interrogativas, ou o uso de ‘have’ por ‘there is/are’, apontados na primeira parte desta análise 

e referidos no Quadro I pela posição A/(L1/L2), decorreriam do não-espelhamento dessas 
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estruturas na fala do outro. A análise dos dados deste estudo sugere que a recorrência dos 

erros mencionados está relacionada ao fato do diálogo fluir sem que os mesmos sejam 

notados. Ao “ignorar” tais erros, uma vez que não comprometem o fluxo do diálogo, a 

oportunidade do aprendiz reconhecê-los através do outro se perde. Perde-se também, 

consequentemente, um possível deslocamento na EA2.  Assim, embora os deslocamentos do 

aprendiz dependam de interações com um outro apto a “instalar” um espelho que o leve a 

escutar-se, ser um representante da língua não é a condição única desse outro. A orientação 

para o alvo, deslocamentos que levem o aprendiz a usar L2 com acurácia, parecem requerer, 

mais do que a interpretação de enunciados errôneos,  a imposição da auto-escuta. O outro, 

sem conhecer seu papel nesse processo, pode, como sugerem os episódios com erros 

recorrentes, perder a oportunidade de orientar o aprendiz para o alvo através do espelhamento.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Retomaremos, para concluir este estudo e sugerir caminhos para a continuidade do 

mesmo, os aspectos mais relevantes no que diz respeito ao modelo teórico que orientou a 

abordagem da hipótese da dependência dialógica, bem como o que é possível indicar dessa 

hipótese. 

 Através da análise dos dados deste estudo, vimos que o modelo hipotetizado 

inicialmente, modelo este inspirado nos estudos sobre a aquisição da língua materna de De 

Lemos (2002), não esgota a explicão da diversidade dos fenômenos aqui observados. 

Partimos, para conceber o modelo que inicialmente norteou este estudo, do que 

encontrávamos então como a diferença primordial entre os processos de aquisição de primeira 

e segunda língua, ou seja, a de que o sujeito do segundo processo já é constituído de 

linguagem. A língua materna deveria comparecer em um modelo estrutural semelhante àquele 

proposto por De Lemos (2002), porém acrescido da L1, supostamente um pólo para o qual o 
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aprendiz se deslocaria no processo de aquisição de segunda língua. No entanto, a análise dos 

dados mostrou que o aprendiz mantém muitas relações distintas com a L1, de forma que não é 

possível caracterizar uma única posição na EA2 marcada por uma relação específica com a 

língua materna. A diversidade dessas relações, por sua vez, impediu a caracterização de uma 

única posição marcada pelo erro, de forma análoga à segunda posição do modelo de De 

Lemos (2002). A diversidade dos erros encontrados mostrava-se muitas vezes decorrente das 

distintas relações que o aprendiz estabelece com a língua materna, além de relações também 

distintas com a língua-alvo e com a fala do outro nas interações dialógicas. A análise dos 

dados levaram-nos a atribuir essa heterogeneidade dos erros encontrados ao fenômeno da 

escuta, isto é, aos modos de relação do aprendiz com a materialidade lingüística. Assim, a 

escuta da matéria sonora que vem do outro e é significada pelo aprendiz, a escuta da língua 

materna, e a escuta da L2, manifestam-se nessa heterogeneidade dos erros presentes na fala do 

aprendiz. O escutar-se, sugerido pelos estranhamentos, pausas e reformulações, caracteriza o 

aprendiz em uma posição na estrutura de aquisição em que sua fala mais se aproxima da 

língua-alvo.  A análise das interações dialógicas procurou verificar de que forma o aprendiz 

se desloca para essa posição através do fenômeno do espelhamento. Em seus estudos, De 

Lemos (2002) mostra que não há uma separação clara entre as posições. Cada posição está 

caracterizada pela dominância de um dos pólos sobre os outros elementos da estrutura em 

diferentes “momentos” desse percurso. Nos dados deste projeto, o retorno de uma posição a 

outra, mostra o intenso deslocamento do aprendiz em virtude das relações que ele mantém 

com a língua materna em seu percurso para aquisição de segunda língua. Esse intenso 

deslocamento mostra que diferentes estruturas da língua alvo (EL2) demandam relações 

específicas do aprendiz com os pólos estruturais da EA2 e que, portanto, não é possível 

estabelecer “momentos” da trajetória do aprendiz marcados pela dominância de uma relação. 

Ao procurar observar o deslocamento do aprendiz na EA2 a partir das estruturas da L2 em sua 
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fala, constatamos que não há predomínio de uma única relação com os elementos da EA2 e 

que, portanto, o fenômeno do espelhamento não é marca de um momento da trajetória do 

aprendiz, mas se faz notar ao longo dela. No enunciado destacado do episódio 71, por 

exemplo, vemos que as estruturas da língua alvo na fala de T, em um único enunciado, 

correspondem a diferentes posições na EA2:  

Aula III, 09/10/2003, Episódio 71: 
 
V this is a new one and it’s terrible I don’t know what’s happened 
((refere-se ao pincel de quadro)) 
T (  ) 
V ha ha terrible this is  a new one 
T sometimes is older than:::: 
V (  )  an ( it’s in the store) 
T did you know teacher I buy /I bought  one book in/ for the 
school and my book have a lot of white pages 
V yeah? What (  ) 
T I don’t know I’m going to call 
H what book/which book?  
T  o gênio do crime é bom você olhar 
H qual é/tinha páginas brancas? 
T é cheio de página branca 
H eu vou olhar (  ) 
V finish? finish Ivo? Ivo? 
 
 

Nesse episódio vemos que, enquanto a reformulação I buy/I bought é indício de que T 

reconhece essa estrutura, o uso de did no lugar de do por outro lado, nos leva a crer que T 

fragmenta a estrutura da sentença interrogativa da fala do outro.  Assim, as diferentes relações 

do aprendiz com as estruturas da língua alvo sugerem que as mesmas não são alcançadas em 

um mesmo momento do processo de aquisição. Tal fato não nos permite, porém, admitir uma 

‘ordem’ de aquisição das estruturas da língua alvo. Os erros não são comuns, isto é, o uso 

errôneo de did, por exemplo, é característica da fala de um único aprendiz do grupo que 

participa deste estudo. Assim, enquanto a reformulação do passado do verbo irregular 

buy/bought mostra que T está em uma posição de auto-escuta, o uso de did sugere que T 

fragmenta a fala do outro e que a correção de tal estrutura depende de deslocamentos, 

depende, portanto de espelhamento. 
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Observamos como o submetimento da fala do aprendiz a um discurso lingüístico em 

que sua fala ganha determinação semântica e textual, o leva a escutar-se. Assim, nas 

interações entre aprendizes, o deslocamento em direção a lingua alvo fica comprometido uma 

vez que o aprendiz não pode assumir o papel de outro. Vimos que há uma resposta encontrada 

na pragmática para esse comprometimento: quando um aprendiz intervém, corrigindo 

explicitamente, a intervenção não é aceita porque viola uma regra do jogo da sala de aula. 

Porém, muitas intervenções não são explícitas, e vemos que o papel de outro, 

momentâneamente assumido por um aprendiz, limita-se a refletir sua condição de aprendiz, e 

sua posição na EA2, que não o habilita de atuar como espelho. Assim, ainda que um aprendiz 

se submeta à fala de um outro aprendiz, essa submissão não pode ser caracterizada como 

espelhamento se ela não ganha determinação na língua alvo. A análise dos dados deste estudo 

sugere que para o aprendiz deslocar-se na EA2, à posição em que reconheça sua própria fala, 

ele depende de interações com um outro apto a refletir sua fala em uma matriz de significação 

da língua alvo. Vimos também que as reformulações do aprendiz em direção ao acerto não 

estão unicamente atreladas às intervenções do professor, mas também à posição que o 

aprendiz ocupa na EA2.  A análise dos dados deste estudo sugere que um outro, ciente do 

fenômeno do espelhamento, e de seu papel no mesmo, teria maior êxito na condução do 

aprendiz ao alvo, bem como evitaria a fossilização de estruturas lingüísticas errôneas.  

 Assim, a dependência dialógica aponta caminhos para alguns impasses das 

metodologias de ensino indicados no item 1.4 deste estudo. Tal impasse diz respeito a eficácia 

das abordagens que priorizam a fluência da comunicação em contraposição às que priorizam 

estruturas gramaticais nas atividades comunicativas. O fato de o aluno depender do outro para 

deslocar-se na estrutura de aquisição, e o fato de que o êxito desses deslocamentos depende 

da condição do outro como representante da língua e ciente de seu papel no espelhamento, 

nos leva a refletir sobre as interações que vêm sendo empregadas pelas metodologias de 
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ensino. Vimos que uma das críticas feitas à metodologia que dá ênfase a estruturas 

gramaticais específicas é de que o aprendiz pode vir a cumprir as atividades com êxito, sem 

que necessariamente tenha realmente apreendido tal estrutura a ponto de usá-la 

espontaneamente. Nos dados deste estudo pudemos observar que, mesmo tendo a estrutura 

das sentenças interrogativas sido apresentada e praticada em atividades que a tornavam 

saliente, essa estrutura não é usada corretamente nas produções orais espontâneas. A 

construção sintática dessas sentenças, que permanece errônea, nos leva a questionar a eficácia 

dessas práticas para a aquisição de estruturas gramaticais. Por outro lado, nas interações em 

que não há qualquer intervenção que torne estruturas específicas salientes, como devem ser as 

interações da abordagem que prioriza a fluência, o erro muitas vezes também não se torna 

saliente e tende a persistir na fala do aprendiz. É o caso de did, por exemplo, que, nessas 

produções espontâneas, retorna insistentemente na fala de um dos aprendizes. A incidência de 

erros como esse, nos levou a hipotetizar os casos de fossilização como decorrência do não-

espelhamento. A mera interpretação da fala errônea parece não contribuir para os 

deslocamentos em direção ao acerto. Assim, uma vez que o deslocamento do aprendiz na 

estrutura de aquisição é observado através do espelhamento, caberia às metodologias procurar 

formas de intensificá-lo nas interações. O professor, ciente desse papel, estaria atento aos 

erros recorrentes para deslocar o aprendiz para o reconhecimento dos mesmos. Nas interações 

entre aprendizes, uma vez que o papel do outro não pode ser assumido pelo aprendiz, as 

metodologias de ensino devem buscar formas de monitorar a fala do aprendiz, formas de 

compensar a falta do espelhamento nas mesmas, a fim de evitar fossilizações e contribuir para 

o deslocamento do aprendiz para a língua alvo.  
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ANEXOS 
 
ANEXO I : Normas para transcrição* 
 
OCORRÊNCIAS  SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 
Incompreensão de palavras ou 
segmentos 

(  )  do nível de renda...(  ) nível de 
renda nominal... 
 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravado) 
 

Truncamento(havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ e comé/e reinicia 
 

Entonação enfática maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda 
Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r) 

::podendo aumentar para menos 
:::: ou mais 

ao emprestarem os... éh::: ... o 
dinheiro 

Silabação - por motivo tran-sa-ção 
Interrogação ? e o Banco... Central...certo? 
Qualquer pausa ... são três os motivos...ou três 

razões... que fazem com que se 
retenha moeda...exite 
uma...retenção 
 
 

Comentários descritivos do 
transcritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da exposição; 
desvio temático 

-- -- a  demanda de moeda—vaos dar 
essa notação – demanda de 
moeda por motivo 
 

Superposição, simultaneidade de 
vozes 

ligando 
 
as linhas 

A. na   casa de sua irmã 
 
B. sexta-feira?          

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 
determinado ponto. Não no seu 
início,  por exemplo. 

/ (...) (...) nós vimos que existem... 
 
 

Citações literais ou leituras de 
textos, durante a gravação 

“ “ Pedro de Lima...ah escreve na 
ocasião... “O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre nós”... 
 

observações:  
 

1. iniciais minúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP, etc)  
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? você está brava? ) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 
6. Não se anota o cadenciamento da frase.  
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa, conforme referido na Introdução.  
  
 
* Estas normas estão transcritas de Preti (1995) 
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ANEXO II: Transcrições 
 
Aula I, 02/10/2003  episódios     1-----29  
Aula II, 07/10/2003  episódios  30 ----- 55 
Aula III, 09/10/2003  episódios  56 ----- 95 
Aula IV, 14/10/2003  episódios  96 -----111 
Aula V, 16/10/2003  episódios 112-----114 
Aula VI, 21/10/2003  episódios 115-----132 
Aula VII, 23/10/2003  episódios 133----- 147 
Aula VIII, 28/10/2003  episódios 148-----158 
 
 
Aula I, 02/10/2003  
 
1 
 
T where’s Raquel? 
V I don’t know...Raquel is always a little bit late right? 
H oh god I hope she (don’t) come 
T teacher…my mother:: my mother traveled to natal so she don’t…. assinar (o papel) 
V yes… when she….how do you say assinar 
T sign 
V sign 
 (  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 
 
V ((V distribui boletins)) 
H how much (is they)? 
V sorry? 
H how much (is they)? 
V how much::? I didn’t understand your question  
H what’s the grade? 
V ah the grade? ten  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 
(  ) 
V people remember two or three lesson we talked about ah:::advertisements..ok? what’s an 
advert/give me an example… but not in portuguese…in english…you can give me an example of an 
advert on television now 
Y ((entra na sala trazendo um copo d’água para P)) tá gravando? 
V of course 
Y yes? 
V since you start here ((risos)) 
P and you look very beautiful….thank you ((quando recebe o copo d’água)) 
V Yan since you came to the class it was ready/my god...relax ((puxando de volta a cadeira que Y 
tenta tirar do foco da câmera))…ok…give examples of adverts on tv… you can say the example in 
portuguese of course….your favorite advert now… on tv 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4  
T advert 
V advert ((escreve no quadro)) remember? advert... or ad...give me an example 
H I think I miss this class 
V I’ll give you an example 
H my brain is not working 
V remember we saw a lot of.. 
T I think I missed this class…was last week?   
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V no…not last week…two weeks before…when I  
T so I am dummy 
V no you’re not… I’m (sure) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 
T ah…is the (  ) we finish with l - l - y ? 
V advert…not adverb… bom bril…the boy that very funny boy…brahma 
T ah:::propaganda 
V uhn uhn… give me an example 
T my favorite/ my favorite  is about 
V advert   
T advert is the ah::  (  ) no the são nunca 
V ah yeah…it’s very interesting…and you? what’s your favorite advert? 
R havaianas 
V havainas? yes… and you? 
I I don’t know 
V  think about it…and you? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 
H I know…it is a::: advert that you only see on the magazines…I saw one time  in 
capricho…was…a dog lie in a varanda…so cute 
V ok…(about television) if you think about all the adverts that have you seen…what’s your 
favorite one? we have excellent ones 
R havaiana 
V only havaiana? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 
 
T teacher did you know…brazil is the third/the third 
V country? 
T country…with the adverbs 
V adverts 
H the best adverts   
V the best adverts? really?  
T I see this in the:::advertise ( )  
V uhn interesting … do you know that brazilian is one of the most creative people 
T it’s first usa… second england (and then brazil) 
V oh really? ok… and you? what’s your favorite advert? about football? ((para Y)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 
 
H I know what’s my favorite advert…it’s not from brazil…it’s from usa…like…from a::::how do 
you say:::: eh::::eh:::: 
R eh:::: 
V ask for help 
H fluor… how do you say that…you have a gliceri/eh::::the name of the::: 
V is it a shampoo? 
H no no it’s for/ it’s a  kind of fluor 
V fluor? like toothpaste? 
H ( ) and it’s like this…suicide…you put you have/ the man have bad - - how do you say hálito in 
english? 
V do you know teacher paula? 
P breath 
V breath  
H  bad breath…he put like this…and die…homicide…he breaths (into) other man…  
germicide… and appear the:::the 
V the toothpaste 
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H the toothpaste 
V ah:::interesting…did you understand? no 
R ((sinal negativo com a cabeça)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 
(  )  
T teacher teacher I see one that (  ) I see one the man is ah:::: in the war and he receive a tape of 
the::: of his::: 
V wife? 
T wife no…his::: it’s going to be a wife but he (was engaged)  
V ah fiancée 
T fiancée…so ah:::he puts to listen… a (  ) music….aí a musica/the music is all beautiful but the 
end said…now I’m going to leave you there cause I’m with another man…and everybody (  ) 
V yeah? interesting…I’m gonna stick on the board some adverts.. ok and you three and you two try 
to tell me…it’s an advert of a cigarette…it’s an advert of a:::it’s a of a  book or a country or a:::…I don’t 
know…anything…you look at the advert and you to/ ok…this is very difficult…number one is very 
difficult 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 
H cigarette 
V is an advert…is a cigarette advertisement. do you think so? yes? and you? cigarette?  
R yes 
T yes (it’s a cigarette ad) 
V so…ok  
T teacher…why have you put (  )  ((refere-se a forma como V distingue os grupos no quadro)) 
V you and you 
R ah:: double r, no? cigarette? 
V double r? yes…sorry…right.. the most beautiful drinks in the world…what you think? 
H beer? 
V y/you can say…beer? 
I whisky? 
V whisky? is it beautiful? ((risos)) 
T coke 
V coke? 
T coca-cola 
V I don’t know…you have to tell me 
T sprite 
V no…it’s  alcoholic drink  
I champagne ((pronuncia em português)) 
V champagne? ((pronuncia em inglês)) 
T wine 
V wine? champagne for this group...wine for this group 
H I don’t know 
T why? I think wine is more sofisticated 
H champagne is more 
V wine or champagne? 
H but wine is eh::: how do you say… wine is ( ) 
V yes? ok 
T teacher…is better put the r in the middle because she is in the middle ((refere-se ao que V 
escreveu no quadro para distingüir os grupos)) 
V r in the middle? yes ((risos)) 
R I’m in the middle ((cantando)) 
V ok…probably the best lager in the world…lager… what’s this? 
H a country 
V I don’t know you have to ( ) 
H probably the best lager? 
V yes lager ((corrigindo a pronúncia)) 
H lager...don’t have r? 
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V yes... l – a – g – e – r  ((apontando no quadro)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 
 
T teacher... how do you say cego in english? 
V sorry?  
T cego in english 
V cego? 
H blind 
V yes blind   
T you are blind? 
V are you blind? no…no please plea:::::se  
H no I’m not (  ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 
 
V ok what do you think…guess…try to guess 
H many countries make adverts of these lagers 
V yeah? have you seen it? 
H I think it’s a country 
V country? 
H I don’t know…country because we don’t know (  ) could be ( ) because (  ) have the bigger and 
the best ( )  
T it could be south africa or australia…because ( ) 
(  ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 
 
R teacher can I go to the toilet 
V yes go…very fast…go go 
R teacher may I go to the toilet 
V yes go go go  
R THANK YOU 
T Raquel traz um pouco d’água pra mim 
R IN ENGLISH 
H could you please borrow some water for me please 
 
T     some water for me please 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 
 
H this tape will be fun...specially because my hair is so… 
T ah your hair looks like a::: house? for birds?  
H and your hair looks like a hospital.. (tétrico) 
V my god ( ) ((V sai da sala para saber sobre a demora de R)) 
H teacher do you think/ I think is harry porter/  
((R entra trazendo água para T e H)) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 
 
((R entra trazendo água para T e H)) 
 
R YOU’RE WELCOME   
H thank you 
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T thank you 
 
(  )  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 
 
V ((toca a fita: gone with the wind. the greatest film ever made)) what’s the film? what’s the name 
of the film? 
R the lord of the rings 
H no no…the lord of the rings is not anyway 
V ((toca novamente)) what’s the name of the film? 
T (  ) rings 
V no no ((escreve no quadro: gone with the wind)) 
H I don’t know…gone with wind ((lendo o quadro)) e o vento levou….TEACHER…I cannot 
believe… this film is sucks … I cannot believe…many people think is so boring  
V but look 
I a gente tá gravando isso 
H e daí? it’s better 
V can you see? the boys are ((para p)) ((faz expressão de desaprovação)) ( ) ok…gone with the 
wind…look this kind of film ((apontando para as sugestões dos alunos que foram escritas no quadro)) 
only your generation 
H know   
V yes...but this ((apontando para gone with the wind)) all 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17 
 
T ( ) serious teacher…anyones  want to be sitting for six hours in something don’t have colors? 
V not six hours…three hours 
T six hours…I know…have a ( ) gone with the wind in my locker…and the film have three 
tapes…THREE…THREE 
V It’s true ((risos)) ok let’s go people    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18 
(  ) 
 
V ((toca a fita: welcome to bologna university the oldest university in europe)) 
H bologna university? 
V yeah…the first time I read this/ 
H she’s not talking english because… “the oldest university” ((imitando o sotaque na gravação)) 
V because it’s probably an italian speaking english…right? 
T italian no…a polonese because is not polonia? 
V bologna bologna 
R bologna? 
V yes…it is a city  
R bologna? ((sinal negativo com a cabeça)) 
V yes..we don’t know…we thought about oxford or cambridge 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 
(  ) 
H teacher how do you say… subornar in english? 
V are you/will I be like a dictionary today? 
H how do you say the verb subornar? you (already said) 
V ah::: bribery 
H bribery? 
V yes…bribery is suborno…bribe ok? are you bribering who? me? ((risos)) 
H I have another target 
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V ah you have another target? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 
(  )  
 
H teacher is wrong…is  not the greatest…it is the BAD ((refere-se ao filme e o vento levou)) 
V how do you say? the baddest? 
H no… the worst…teacher is the worst  
V yes…do you think so? 
H yes…three hours watching the film like BLACK AND WHITE…no way  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21 
(  ) 
 
T teacher did you bring beautiful? 
V yes 
T ah:::finally::: 
V finally 
H finally nothing…when she bring that first time you was absent  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 
 
V yes 
T it’s not my fault 
V no no Tarsila….it’s here…no problem…ok what’s this? beautiful…popular…old 
R adjectives 
V yes…yes Raissa…you’re right… 
R adjectives ((tom artificial, representando)) 
H let’s  present...Raquel adjectives...the game show...most famous in u – s -  a ((canta)) 
R no…corta…corta 
H cut…cut 
R cut…cut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 
(  )  
V ok…listen…why this? ((mostra no quadro)) what’s this Ivo?...what’s this?  
I this? ( ) 
V uhn uhn…in here…the most::: ( ) what’s the most? you know… how do you call this in english? 
R most 
V beautiful (  ) what for? 
H teacher..how do you say 
T it’s like a::adverb 
H no no…I know it’s a::: 
T subject 
V almost...you know....what’s this? ((V escreve s no quadro, depois sup)) 
H subject/sup/soap opera/supper 
Y superlative 
V SUPERLATIVE…YES 
R yes superlative…ELE FALOU ALGUMA COISA 
V what’s the difference...look 
(  )  
V  ((elicita no quadro os superlativos irregulares))  
R good better 
V better no...better is comparative 
R oh yes…good is…ai meu deus...  I don’t remeber 
V the:::: uhn? 
Y best 
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V yes…yes Yan…the best 
((R, T e H batem palma)) 
V Yan knows comparatives and superlatives very well 
( )  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24 
 
H ok … you write 
T why I? 
H because why I have always to write ( ) about? if they film us all in the year they will see 
T teacher…why she’s talking like a ( ) 
H because ( ) 
T she’s/she’s/ she’s doing theater because (the)  ((aponta para a câmera))  
H what’s the problem with to do theater…it’s first day…I’m nervous…like you 
T I’m not nervous  
 
H you are an anormal 
V ((rindo)) you have a lot of things to make your research…Paula 
(  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 
 
T teacher...can I say something? 
V yes 
T I forgot my (  ) 
V your book? you forgot your book? 
H ((grito)) she forgot her book 
V so you and Heloísa…do together 
H ok…please do to me … I did the (  ) for us… and we get a bubble gum 
T no…but the book is yours 
H ((finge estar chorando)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26 
 
(  ) 
H what is rugby? 
V rugby? it’s a very very popular sport in england…is like american football…but a little bit 
different….(  ) not so violent…you don’t have to wear some special clothes like american football…but it 
is like this 
H the american almost kill eh::: eles quase se matam 
V yes…they almost kill each other  
I the american football don’t has violent ((ironicamente. faz mímica, como se desse um soco)) 
H don’t have violence...have kills...have death...have death  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27 
(  ) 
V number four...the noisiest 
((várias vozes)) new york 
V ((sinal negativo com a cabeça)) 
((várias vozes)) NO? 
T tokio 
V tokio 
I tokio no 
V yes 
I no…teacher my geography teacher go to tokio…the three best teachers in the/the in brazil 
V in brazil 
I and he go to tokio/ tokio e::: don’t has people on the… 
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V the streets? …. yes…let’s go…but it is in here ((refere-se ao livro didático)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28 
 
R jupiter 
V number… yes jupiter 
H jupiter…no no no…you’re wrong…is the head of rosemary 
V ((risos)) what’s the largest  
H totally wrong…(  ) 
V ((risos)) it’s rosemary’s head…number six 
(  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 
 
H teacher…an animal that eats piolho and they’re intelligent? 
V but they have some kind of tests and they know… right…let’s go…Tarsila what’s the most 
interesting monument in your town? here in recife? what do you think? 
T shopping center recife 
V the most interesting monument? and you? what do you think? in recife? 
T the mall 
V the mall? 
T the mall…of course 
Y (minha casa ) 
V ((risos)) it’s impossible…and you? what do you think? 
H I don’t know 
T (the only) monument interesting it’s me 
(  )   
V what’s the most dangerous area to walk in recife 
H boa viagem 
V no…yes? 
R ibura 
Y ibura 
H é não…sabe porque? boa viagem é cheio de filhinho de papai e os (  ) vão tudo pra lá 
V in english 
H boa viagem has de son of the fathers and every ( ) go to ((risos)) to 
V ((risos)) son of the fathers 
H you prefer son of the bitch? 
V NO NO… please 
I a gente tá filmando 
H I know....oi:::((acenando para a câmera)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aula II, 07/10/2003   
 
30 
((antes de começar a aula T e H estão na sala)) 
(...) 
H our parents will see this tape 
T no:::: they never  going to see this tape…I’m serious 
H you not gonna let they/daisy (  ) 
T no…because she’s a very occupaided woman…she ( )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31 
 
H I hope that my parents don’t hear this 
T my mother knows I talk palavrão…a lot…just my brother don’t care…my mother talk more 
palavrões than I 
H your brother? mother?  
T my mother…my mother calls a lot the people of (cow)…sometimes I ( )  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32 
(  ) 
H teacher asked us to bring (  )….I bring game boy too because I will not go to the computer…and 
this 
T que é isso? ei::::::::my god… I don’t assinated 
H signed…she didn’t sign….I think teacher Paula (will do it)…and my wallet…and I bring my 
celular too because I have/ if I have some doubt I ask mary ann…and she gave me  
T talk about what? 
 
H she gave me a paper 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33 
T ah::::Hel eh::: did you (have) pick the areia…the sand? 
H no…I have in my house in the zen garden…have a lot of sand  
T (  ) is going to pick some sand too 
H (because I cannot) go to the beach 
T no? 
H no…for a week… where is the paper?.. I think (I go call mary ann)…I don’t know…I think I 
remember  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34 
(  )  
 
H (...) eu vou comprar uma blusa m... eu vou comprar m porque eu não quero... não quero 
nem muito grande nem muito/ no short no long (  ) about the size of the (  )/ because (Maria) don’t 
want to bring/the/maria don’t wanto to/to - - how do you say bordar?   
T ãh?   
H Maria don’t want to bordar...why she don’t want to bordar? 
T cause (don’t)  her blouse…is her mother blouse 
H why don’t she/ why eh:::: 
T why don’t she don’t buy a new one?...cause I don’t know   
H everybody is buying a new one…and she::::she’s the only one who will be…des/desorganized 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35 
( )  
T  why you…veio tão cedo hoje? 
H I come so early?  
T yes 
H to organizate my things…no for sure I will choose be here at eight because I will not go to the 
computer anymore 
T me too (I don’t go to the computer) 
H I don’t wanna buy a new card (  ) cause in april it’s ((gesto indicando ‘termina’, ‘acaba’)) 
T é 
H april or…(  ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
36 
(  ) 
H I love this game ((refere-se ao jogo eletrônico que trouxe e que T manuseia agora)) 
(  )   
H to run is b...b and a...and if you press b and you have (a agent) you:::you:::how do you say? 
you::: you shot in your eh:::: adversary in front of you…if you have anything you can shot on him 
T shot  the (  )  
H any item… yes… press b…and you shot…no but have some items that you don’t need to shot… 
you only grow more fast and some items that you only shot and they BUM…entendeu? 
T ah::: eu também posso (  )  
H shi::::: you are recording....we need to talk in english 
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T ah…sorry…sorry camera 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
37 
 
H my dad said that the television make the people fat in five more 
T yes 
H in five kilos more 
T five weights? ((T ainda manuseia o jogo))  
H yes that’s why I get this black trousers 
T ah::::::::no::::: 
H what?...oh yes… you have in the last class white 
T no…is not that no…is cause I have died ((refere-se ao jogo)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
38 
H is to shot (in here)…(it’s) to shot  
T I know but I don’t have the last shot 
H yes you have (bonus) when you have two circles you don’t have…to shot is b 
T eh:::::I shot … (  )  
H almost last…and you can’t be behind the car (  ) because they will shot in you too 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39 
T ah::::: eu tô lá atrás... eu sou a última...I’m the last one…não valeu 
H not fair 
T not fair é não é justo 
H anyway...the same (stress) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
40 
(  ) 
T the school people…the school (   ) is just a little bit stresseited 
H stressed 
T ah deixa eu falar como eu quero....stresseited   
H stresseited ( )...tomorrow/tomorrow no...yesterday passed  xuxa requebra 
T I know…of course I don’t watch…I don’t watch… I was in msn with bruno 
H what did you talk 
T shits  
H ((ri forçadamente ironizando)) 
V good morning… where/is Ivo here? 
H no 
T (  ) he asked for a my/ a photo from my…he said…if I have a photo 
H do you have? 
T I said/I said…no I don’t have a photo in my computer…aí eu…why? …because I want your 
photo to do a album…aí…ah:::why do you want to do a album? aí ele/he said…cause I want   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41 
 
V good morning…sorry for being late…I was with Glória and ((suspiro)) 
H teacher only have me and Tarsila? 
(  ) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 
((alunos ouvem a música tocada no final da aula anterior))  
V I want some opinion…what do you think…what age...what age for…to get married or to have 
children 
H to get married more than twenty-one/more than twenty/twenty-five 
V ok…Heloísa…more than twenty-five 
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H have children..more than 
T never 
V never ((risos)) 
H more than twenty-five too…and marriage 
V and here Tarsila 
H rent is 
V retire? when you stop working 
T more than twenty-five 
H retire?...thirty 
V really? wonderful ((risos)) 
T what’s retire? 
H se aposentar 
V when you stop working…you (don’t ) work anymore 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 
H I think/I think  you have time to  
T no…seventy 
H fifty 
R sixty 
H fifty-five…is my last 
V Ivo…retire is when you stop working 
R get married 
V  get married…Raquel 
R more than twenty-five….have children too ((fica repetindo)) 
V and you Yan? to get married? thirteen to get married…is it ok? 
Y ((sinal afirmativo com a cabeça)) 
H only if you are árabe…teacher (  ) 
R and have children too 
V sorry darling? here 
R have children too 
T serious teacher cause aqui  I think is thirty years 
V thirty? here? thirty? instead of never? can I erase? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
44 
 
H no…if you have with thirty when you have sixty they will be thirty 
V yes but now 
H and when you die they will be sixty 
V do you agree with me…that nowadays 
T did you want/did you want yours/did you want  have all this… ((faz gesto com a mão para 
que esperem que ela possa formular a pergunta)) 
V babies? 
T did you want/ did you want to have babies eh::twenty-five years…did you think  
H no…no no no no…I don’t/I don’t say it to me 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
45 
 
V how old was/how old was your mom? 
H eh::when she get me?...twenty-seven 
V twenty-seven? and your mom? 
T forty  
V forty? great…excellent 
T my mother is  ((cobre a boca como se censurasse o que ia dizer)) 
V ((risos)) stop stop stop...and you? how old was your mom when you were born? 
I thirty-five 
V and you? 
R ah:::thirty-two::: ((sem convicção)) 
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V and you Yan? do you know? 
Y ((sinal negativo)) 
V how old is your mom now? do you know? think about…you don’t know the age of your mom? 
Y (no) 
V you don’t know? because ((fala a P)) his mom…he has now a baby/a small 
I a little brother 
V yes 
P a baby brother? 
V a baby brother…ok…so…Ivo…get married 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 
H teacher I think that get married and have a child is a/ a difficult decision… so depends of/ each  
person 
I teacher…teacher 
V I agree with you this is…ãh? 
I thirty 
V thirty? 
I yes 
V specially for men…ok Ivo? ((risos)) my son says that he wants to be a kangaroo because it lives 
in the house ‘til thirty-five…he doesn’t want to get married 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
47 
T my brother has eh:: 
V how old is your brother    
H twenty-five 
T twenty-five…don’t…(get out) of the house…I’ve been crazy (  ) 
H she wants to expel her brother  
V and you Yan…how old …to get married? 
Y eh::twenty-five 
V twenty-five…and to have children…Ivo and Yan…to have children 
I thirty-five 
V thirty-five…and you? 
Y twenty-five 
V twenty-five…the same…right…so you get married carrying a baby? ((risos))…and here…to 
retire? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48 
 
H no no…teacher…I think thirty because thirty you have - - how do you say? - - maturidade 
V yes…maturity…Heloísa thirty  
H no…twenty-seven 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
49 
 
V and you Raquel?...the same or you want to change? 
R (  ) 
V and retire…do you know retirement? is stop working 
H I already told that in u – s – a some people want to retire with thirty-two years old?...how do you 
say…lazy people   
V yes…and you?... yes it happens…and you…darling…and you 
Y sixty 
V six/sixty? 
I six teacher 
V six….hã hã oh:::: you want to stop now…right…ok…stop working…retire…when you stop 
working at sixty/in brazil it’s seventy I think 
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H yes…but if you/if you/ if you start paying your retiring…you could aposentar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50 
 
T eh::my..my 
V father 
T in my father’s work...he just retire when he want 
V yeah 
T he can retire now…he can (  ) 
V it’s good…because I think that a.. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 
R teacher…can I go to the toilet please? 
V yes…of course…came back very very fast 
H I want to ask something to Raquel 
V please open your books on page sixty-eight 
H teacher…one question…why we need this book? 
V this book is so interesting…really Heloísa…and you sometimes you…because I told you…we 
have already discussed about this…right? sixty-eight please…let’s go? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
52 
T teacher…when are we going to do the::work with clothes?  
V uh:::yes::: 
H ah? clothes? NO…more works no…please…how do you say have piedade in english? 
V have mercy 
T why mercy? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
53 
(  )   
 
((atividade com o livro)) 
V match the age groups with the pictures…ok?.. page sixty-eight….match the age groups with the 
pictures 
( )  
 
V ok… a baby…which letter 
várias vozes b 
V oh so difficult ((ironizando)) a child? 
várias vozes f 
V what’s the difference…how do you pronounce this 
H child 
V and here? 
H children 
V could you repeat 
várias vozes  child…children 
V what’s the difference? 
T child is singular…children is plural    
V ok…Yan…teenager 
T é /e/.../i:/ 
V e? ((confere no livro de Y)) teenager? right...Tarsila...an adult 
T a 
V yes...middle age...Heloísa 
H eh:::: b 
V and old...Ivo...Ivo...old 
R c 
V it’s Ivo 
I I don’t know 
V you don’t know...right...how old is old for you? how old is old? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
54 
(  )  
V read sentence number one Heloísa…please 
H teacher…she hurt myself ((choramingando))  
V ok…it’s ok… read…Heloísa would you read…Heloísa 
H I’m mad with you ((para T))   
T teacher…she’s a crazy baby…can you take off her out  the classroom? 
V Heloísa could you please read number one? read 
H number one?  would you like to go and work in a foreign country ((lendo)) 
V foreign…foreign country is another country…not in brazil…right? 
H ok…travel round europe by bus? ((lendo)) 
V Tarsila…could please read number two? 
T are planning to go to dance this weekend? think about   
((uso de infinitivo X gerúndio)) 
(  ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
55 
H oh teacher tomorrow we will wake up at six ((choramingando)) 
V yes…you are 
H teacher and the presentation is only at EIGHT 
V oral presentations? no…you have to stay there the whole morning in the school? 
H and we don’t have classes (  ) 
V are you going to present your…your work at eight o’clock?  
H ((sinal afirmativo)) 
V then you’re free for the rest of the morning…(  ) it’s great 
T no…it’s going to::: 
V you have see/to stay there 
H many/many 
T (  ) it’s eight o’clock ah:: (  ) 
H it’s from eight to eleven and a half … and then we have lunch and go home 
((fim da fita de vídeo)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aula III, 09/10/2003  
 
56 
V (...) thais did you give this to your mom? ((mostrando a aluna um documento que deveria ser 

assinado pelos pais)) 
T ::yeah::: but she don’t sign it because she’s now with a lot ((gesticula: “está louca”)) 
V is she with this or do you need another one? 
T ((gesto afirmando com a cabeça))  She is 
V Yes she is 
V ok you bring/ you brought you brought only yan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57 
 
T teacher do you know why Heloísa (didn’t come) 
V no I think --- sometimes is the driver drives away something like that I don’t know ---- and how 

was yesterday? 
T  yesterday  she don’t have finish/ ah::: we ( ) school 
V  yeah I know but how was your/ how was 
T  she didn’t go 
V yesterday? she  didn’t go to school? 
T what school? 
V but you had to present the 
T it’s just in the morning 
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V ah  ah::::in the morning you didn’t have classes  
R you don’t have class 
T no we have class but we DON’T GO to  the class but I/ eu estou muito arrependida because 

they have two… one hour and/ an hour and forty minutes of computer  
V ah:: 
H excuse me ((entrando em sala)) 
V good morning 
T hel você nem/ não vai acreditar o pessoal não teve educação física e teve uma hora e 

quarenta minutos de internet no colégio (matéria nenhuma) 
V Heloísa 
H ((grito)) 
V are you with your paper? did your mom sing the paper? ((mostrando o documento)) 
T porque tinha tanta gente    
H tinha muita gente 
T quinze pessoas no total  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58 
 
H I can not believe  - - I loved your … socks ((apontando para as meias de R)) - -  I can not believe 
T I hate this type of socks ((apontando R)) I love mine (  ) ((mostrando  suas próprias meias))  
H I can not believe that they go to the computer for one and forty minute hour 
 
(...) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
59 
 
T I take ten:::: ((gritando)) 
H nine point eight ah so what is it? 
I teacher 
T I take ten I take ten I take ten:::::: ((cantando)) 
H ( ) 
T não mas tem um que eu tirei / have two  I take nine point six…  and one I take eight 

because I wrote a lot of (  ) I take ten… I take ten…((fica repetindo)) 
H o ruim aqui no elc é que não tem arredondamento 
(  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
60 
(  )    
V uhn?  yes something you/ 
 
 
R    teacher 
 
V uh? 
R Teacher why (  ) ((apontando o teste que foi corrigido)) 
V because I didn’t understand you asked me how to say fofa… I thought it was an animal but we 

can’t say soft for  ((a face ou a thing)) 
R por que? (  ) ((apontando algo no papel)) 
V … it’s only because of this… I can change this ok?... I’m gonna see how many after the class 

alright? 
T look this look this I take I take I take nine point eight 
R não gostei 
V no? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
61 
 
H only two tens 
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T I take only one ten 
H teacher 
V yes? 
H teacher você errou... aqui  no boletim tem dizendo que no writing que tem nove ponto 

dois...  e aqui tem nove ponto três 
V yes, but you have/ you have an average an average 
 
T    essa é a média 
H ah   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
62 
 ((V está de costas escrevendo no quadro/ há um diálogo entre T e H; Y tenta mudar de lugar tentando sair 
do foco da câmera. V percebe e pede para que ele retorne ao lugar de origem)) 
H eu queria ter ido pra aula ontem ((se eu fosse talvez tivesse tido aula normal) ) 
T não…I don’t think so…did you know like/ cause in all the classes/do you know eh:: tudo três, 
três cinco e quatro eh::: three, four and:::five  
 
H       five deu tudo (third)? 
 
T third people   
H (  ) foi? 
(  )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
63 
 
T ( ) but I talk with natália… marcelo… anderson… novaes eh::: ana on the computer 
H they were in the computer school?  
T ah::: 
H ( ) novaes? 
T yes ah:: do you know… I have now the marcelo ribeiro two (  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
64 
  
T I don’t know why you be disturbed about the camera ….the people are disturbed by the 
camera… I just know one thing I don’t want to see my tape because (   ) 
H                   (  ) I hate my ( 
life ) I hate this fuck  recorder and this fuck… tape/ I don’t know how is this called 
T câmera 
H camera anyway 
T ((voltando-se para o gravador posicionado atrás dela)) don’t/don’t listen  her...she’s always in  
bad humour  
(  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
65 
 
V ((termina de escrever no quadro e volta-se para os alunos)) ok could you please complete this 
and number? individ/people/ individually/ people/ Heloísa and Tarsila could you please listen? you have 
to complete and:::… number from one to six ….complete ages… complete the ages and number… 
complete the words 
H teacher my blond eh:::: neurônios are not good today 
T teacher how do you say/ how do you say eh:::::… 
V uhn?  
T how do you say:::: 
H (only I ) have the right about talking my brains/about my brains  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66 
V ok let’s go… let’s go… let’s start where’s your notebook let’s go 
T teacher we need notebook?   



123 

H teacher why  do we need this? 
V let’s go Heloísa… please?... look you have to complete this 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
67 
T teacher did you think this ah:: ((apontando para o quadro)) is missed? 
V uhn? 
T no (  )  
V it’s missing words... you have to complete ages ages 
T is missing letters? 
V letters it’s a word 
T like forca  why (don’t you do) a forca  
V no but complete this then we are going to do a forca  
R hangman 
V yes hangman 
H I’m not understanding nothing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
68 
V   I’m gonna complete number one… what’s this? an:::/ages/ when you wa/were born 
H baby 
T adolescent 
V ((balança a cabeça negativamente)) 
H middle age 
V here? middle age right 
T middle age/ old 
V old  
T a teenager 
H and adult 
T adult and a children…a children a child a children  
V and a 
H adult 
(  ) 
H I saw chicago ontem 
V uhn? … finished? 
((diálogo em L1 entre T e H)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
69 
V let’s number let’s number what’s number one here? 
H baby 
V number one baby 
H two children 
V two 
H children 
T children 
H three is teenager the four is adult five middle age and six old (seguida do eco de T) 
V ok right? 
T I like old people they always listen us 
H yes adults don’t LISTEN us  
T but I don’t have more grandfathers and grandmothers  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
70 
 
H (  ) 
T I didn’t know I’m going to do my last/ my last test uh:::: early cause I go to rio de Janeiro but I 
don’t want to passar 
V to spend 
T to spend my reveillon with my parents/with my rents  
V relatives? 
T relatives I want to pass with my relatives but 
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H       you (  ) Dezember in rio de janeiro? 
T almost I/I go to/ I go to take the rio de janeiro… são paulo… minas gerais espirito santus??.... rio 

de janeiro so I go to recife 
H when you’re back? 
V finish? 
T ah::: (  ) I go to back ah::: like ah::: I think I go to back….. fifty (I think fifty) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
71 
V this is a new one and it’s terrible I don’t know what’s happened ((refere-se ao pincel de quadro)) 
T (  ) 
V ha ha terrible this is  a new one 
T sometimes is older than:::: 
V (  )  an ( it’s in the store) 
T did you know teacher I buy /I bought  one book in/ for the school and my book have a lot of 

white pages 
V yeah? What (  ) 
T I don’t know I’m going to call 
H what book/which book?  
T  o gênio do crime é bom você olhar 
H qual é/tinha páginas brancas? 
T é cheio de página branca 
H eu vou olhar (  ) 
V finish? finish ivo? ivo? 
 
 ( ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
72 
 
T teacher how did you say abraçar in English  
? hugh 
H hugh 
T did you know my/my dog hugh me (  ) when I:::: (travel) to gravatá when I::: /when I there my 

(   )  
V not (  ) ok? not (  ) ok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
73 
 
H (don’t have more sense) mary ann said that I could kill myself 
V in (  ) we use (  ) 
H what? I’m just kidding … do you think I’m gonna REALLY kill myself?  
I yes 
H I’m blond but I’m not stupid 
T sometimes I want to kill myself (  ) 
H yes I want but I don’t 
T do you believe daisy she really wants to know why I want to kill myself 
H if daisy… here this/ we will be pi:::::::::::::::::::::::::::….  fuck recorder fuck/ I will/I will 

do like eh::: ozzy osborne everything is fuck… this fuck recorder… this fuck blackboard 
and everything is fuck anyway 

V people look at the camera please don’t (  ) 
H I’m just kidding… everybody knows that  I’m just kidding… how do you say eu sou uma 

figura in English? 
V (  ) 
R I’m a picture   
T what? who have write this? you?  
H não foi eu ( ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
74 
V you don’t need to say who wrote everything ok  
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H teacher paula would like to know 
V ((risos)) 
T did you know I (my mother) 
V I copied/ I copied  from your sentences --- so look what’s this 
H and raissa? teacher raissa escapou 
V ah raissa no raissa no 
T teacher use my/use my..... use my  
V I know I have terrible (  ) 
T  no use my… 
V no I’m not crazy 
T plea::::::::::::se 
H I’m not crazy I’m just a little unwell ((cantando)) 
T use my please please please 
H no no no you friend of a/how do you say (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 
T please please use mine please 
V no:::: I show to raissa 
H my god I’m imagining ((grito)) 
T ((sobre o que  ela escreveu sobre R)) (Raquel wants or Raquel is going to kiss Yan) 
H  ((risos)) coi/no ( ) they hate… each other 
T raissa is (  ) yan 
T this is just a kidding   
R ((balança a cabeça em sinal negativo)) 
T but this is just a kidding 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 
V  say what did you understand? 
Y she was to the… alguma coisa ((risos)) 
V psiii ((quando os alunos tentam responder e toca a fita  two... do you want to see a film?)) é do 

you/but I said she wants right? I said she wants  
V she wants to see a film - - what did you listen? 
I (goes to) 
H no I heard (  ) 
V no - - ok change 
H acontece 
Y eu vou pra onde?  
V here 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
77 
H ( ) will talk louder 
V let me see here because I/ I changed the sentences let me see 
H teacher we  played eh:: chinese whisper in the eh:: at (  ) everybody (was flying ) to natal/was 
going to natal and eh::: rose mary (asked us) to do A TEST 
V I can’t believe… really? she’s crazy   
H and no one/ and no one finished in the time (  ) 
V yeah? ((V sussura uma sentença a T)) 
((os alunos sussuram um ao outro)) 
H wait a second.... processing… 
V it’s a blender ((risos)) 
R processador (  ) 
H é um processador meu zero ponto cinco 
R fala baixo dá pra ouvir daqui ( )  
I mas ele não ouve 
Y é eu não ouço ... esqueceu 
V Tarsila 
H here she cames again 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 
T she…she wants to find a new friend ((voz muito baixa)) 
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V uhn? 
T she wants to find a new friend 
V new friend? ok listen ((toca a fita three she needs to buy a new flat)) 
H no:::: totally different 
R ela falou buy 
V she needs/ 
T she wants - to -  buy a new flat 
V to buy a new flat ok ok 
R but (  ) wants to buy 
V she needs to buy 
R é she needs to buy 
V ok change places 
R teacher ((mostra o gravador a V)) 
H burn this tape… burn burn burn ((como em um protesto))  
V no but it is working… it is still working 
H  nobody wants to be recorded 
R ok ((diretamente ao gravador)) 
H no by tape… no by camera 
R no by tape…no by camera ((repete cantando))  
H no I didn’t/ I didn’t… ah::  tô ligada 
V come on raissa  
R hello ((para a câmera)) 
V again ivo…yan pay attention 
I teacher esqueci 
V repeat what you listen… go repeat what you listen to yan - - raissa come on … say anything to 

Tarsila you have to listen 
R teacher..  teacher in the line ( ) 
V sorry? in the line? really? 
R (não dá pra ver ) ((refere-se a câmera)) 
V in the line? really? ((V vai verificar a câmera)) 
R não…. dá pra ver… mas assim quase ninguém entendesse? 
V ah:: because they are/yes yes… but we gonna change ok 
H ( ) 
V Heloísa could you please/ could please repeat please pay attention now ((Heloísa está gritando 

algo sobre homework)) 
H  I forgot (  ) … ok processing (..) 
V  yan/ivo  did you say? 
I yes teacher 
H oh shit 
R tô abusada 
V I can see - - say it to tais… go 
Y eu sei a metade 
I teacher he know a metade 
V ok say the half of the sentence 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
79 
H god I can not 
T teacher can I stop? (I can’t stand anymore) 
V ok… come on… go back to you place… very good… thank you… thank you for helping me 
H why don’t we watch tv teacher? (   ) 
Y (  ) 
H  eita não let’s see:::: 
V ok ivo please come on…yan come on ok now ((I está verificando o foco da câmera. Y faz o 

mesmo))…Yan come on/ you’re going to 
T rapidinho teacher ((levanta-se para ver o foco da câmera)) 
H is crazy::: I want to see…I want to see ((segue T até a câmera)) 
T get out ((para Y que estava retornando a seu lugar)) 
V don’t touch in the camera please because 
H I (will not) touch I just see 
V come on come on 



127 

H tais (pass your time) teacher black and white? 
V no no of course now sit down please… now ivo please ask/ ask lene for five papers/three papers 
H no:::: ((gritando e batendo na mesa)) 
V be careful with  your hands in front of… ok? ((a T que está com a mão cobrindo a lente))  raissa 

come on:: ((R saiu da sala)) where is the paper? 
H WHY TWO RECORDERS? TEACHER...I PROTEST... we have a lot of trouble to burn one 

tape…imagine two tapes? ((gritando)) 
I she isn’t normal she’s crazy ((fala diretamente ao gravador))  
V Ivo don’t do this…this is very serious for the university…you can’t do this please  
H is serious? is serious to see us talking bad words?  
V you try not to talk… sit down everybody 
H but I’m nervous and I’m worried 
T     HEL SHUT UP! ((muito alto,tom irritado)) 
H Hel shut up… shut up… 
R shut up…shut up… ((ambas imitando T)) ((I e Y riem)) 
V sit here please 
R me? 
V no Ivo…sit here in this chair ((ao lado de R)) 
I  ok 
R no teacher...please don’t 
V yes he has to sit here 
R WHY? ( ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
80 
V come on… please…write on your papers 
H teacher how do you say eu vou pro seu velório in english? 
V I go to your funeral ( )… listening activity page 
H I hate listening ok I ( ) 
R ((cantando)) I hate to listen 
H please Tarsila enter the (  ) today  and check the computer(  ) 
R a beautiful little rubber ((alto, lamentando e pega algo do chão)) 
V page sixty-nine 
R a  beautiful little rubber 
V you have to write on the paper and complete this… and complete 
H ((canta, inaudível)) 
R ((levanta-se e vai até V)) teacher I missed 
T  I have to write all these things teacher?  
V no you only write/ you only complete the sentences ok? you put past - - which foto is that? 
R  I missed the::: I missed the foto… I missed the foto ((aumentando o tom de voz)) the 
ah::: (the one with you in england) 
T teacher 
V I’m like a whale 
R no 
V yeah 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
81 
T teacher 
V yeah? 
T when is going to be the halloween? 
R trinta de outubro 
V thirtieth of october…in the/in the same party at 
R ah não::: é muito ruim teacher 
V no we are going to/ to rent a dj…a new one to spend/ to stay in a disco 
H aluga o dj geléia…teacher… 
V yes… I’m gonna ask eh::: teacher::: 
H he’s very expensive but he’s cool   
V at darci recepções...you have eh:: costumes...parade...very good...excellent 
R parade? what’s parade? 
H why don’t we do eh::: we do in casa de engenho? 
V because it’s very very very small 
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T    expensive.... casa de engenho (é pequena)? 
V for us... because there/the house  that we - - did you go yesterday? was bigger 
H my (  ) went to darci and it’s smaller she said 
I (há um lugar aqui nessa rua) 
V yes I know... yes I didn’t ask 
H camila come to casa/ to darci and she said it was smaller 
V smaller than casa de engenho? but it was different because casa de engenho has a lot of trees and 
so on… there is pretty open…I think it was better for us… we/we put some kind of 
( )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
82 
T teacher 
V yes? 
T we can/we can convidar ano/another person? 
V of course… only your friend/the only thing is that your friend has to buy the t-shirt that is the…. 
H has to buy a:: the t-shirt (e a carteirinha pra você jogar) 
V yes 
R teacher I have a carteirinha do ano passado 
V yes? you can ask all your friends to go… the only thing they have to pay to go to the party 
( )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
83 
V yes its crazy 
T how much? 
H ten 
V I have to check…I think it’s ten…I don’t know…last year was ten 
R (eu vou agora) ((sai da sala para perguntar a secretária)) 
V ok? you don’t need to write all the sentences ok? you only need to write to complete when you 
listen… number one…past..only this… you don’t need to write all::: the senteces 
T teacher the one is past 
V sorry? 
T the one is past 
V is past yes 
R ((de volta a sala)) she don’t know 
V yes? she doesn’t know? 
R she doesn’t know  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
84 
H ((a T)) aí a gente convida o povo de gravatá pra ir de costume... imagine guilherme vestido 
de (xuxa) 
V what’s guilherme surname? 
T Oliveira   
H Oliveira he don’t study here  
V ah… because we have a Guilherme here in the afternoon… but it’s different…he studies in the 
morning 
H I don’t meet any Guilherme in the morning  
V in the morning? 
H if you know any Vinícius ((risos)) 
T teacher 
V uh? 
T can I change my place? 
V yes change ((T afasta-se de H)) 
H w:::hat? ok ok I don’t talk more about it… stressed 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
85 
(  )  
H teacher how much is the carteirinha to  play in the halloween now? 
V I don’t know…I think the carteirinha comes together with the:::the t-shirt 
R yes comes together 
 V I think they are still planning this…I don’t know Heloísa…but I can tell you next class 



129 

H last year was two… I think 
R no::: 
V three? one? 
R (it’s only) the/the t-shirt 
V no but you can buy there… if you finish your cartela you can buy 
H yes 
R oh yes it’s ( ) 
T ah:: vc ganha uma cartela 
V uma cartela to play...to play a lo/na boca do fantasma...or to throw the::: something… or to open 
a box with a lot of things and very time you win you win a/a prize  
H   a prize  
V any prizes…ok? 
H and have the discoteca  
V and you have the disco and you have the costume parade…it’s very good…I love ( ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
86 
H parece que vai ser ( ) 
V yes...something like that 
R teacher what (  ) 
H eu queria participar da costume parade 
V you have a contest 
H só que eu ia (  ) 
V we have a contest about some ( ) 
H (  )  ((alto, rápido, em português)) 
V they bring a lot of pumpkins very beautiful…do you  remember last year we had a lot of 
pumpkins? yes? beautiful pumpkins with all these fires…everything related to Halloween…it was 
great…and you have a canteen…and you can  
H but it is very expensive 
T ( ) there in aba there is a::: how do you spell ((gesticulando)) 
V a pumpkin 
T a pumpkin … she did in the class 
V ah::: she did in class? yeah? ok? finished? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
87 
I teacher…we don’t go  
V why? 
I eh::: do a::: 
R a pumpkin? 
V a ghost? 
I a pumpkin like the other time...no? 
V no 
I no teacher please 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
88 
V that was/that you did once… some time with teacher fatoca… in teen three right? 
I yes 
T ah ele fizeram? 
V they did...they did 
I  é ruim demais aquilo 
V you have to/yes/they did but they wa/they were teen three right…teen two….teen two 
I young 
T teacher…we have to put dates? ((apontando para o quadro))  
V yes… sometimes…here..could please… first look at your books on page - - because you can see 
the boy here - - and you can - - page sixty-nine 
R ((lendo)) charles bornay 
V hã hã… charles bornay... how/how do you say/ how old is he? 
R teacher please can I/can I 
V complete because I need this 
R complete it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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89 
V you don’t need to copy it…only the answers 
R oh::: why you don’t say? 
V I said/did I/yes I said this…I think you were out 
H charles bornay? 
V yes…how old is he? 
R and the other (  )  
H old…I don’t know 
V how old is he? 
H seventy… 
R like that…one two three 
V yes yes yes…like this…Heloísa seventy-three? ((escreve no quadro)) how old? 
H I don’t know... I guess seventy-five 
V tais how old is he?...what do you think? 
T eighty 
V eighty? ok.. Ivo…how old is he? 
I seventy 
R seventy::: 
V raquel 
R seven 
V seventy-seven…ivo/yan…how old is he? how old is he? 
Y sixty-five 
V sixty five…sixty? 
Y ((gesto afirmando)) 
 
(  )   
V when he was young he wanted to be what? what do you think? 
H a ballet dancer  
V a ballet dancer? what she wanted to be? 
(  )  
R no 
H no no no … a doctor...doctor 
R no...painter... no architect 
V ((escreve no quadro)) doctor painter 
R NO architect  
V architect... and you? 
T architect 
V the same? …and you...the person who did more points I’ll  give or a bubble gum or a 
salgadinho... depends on the person... because it was (  ) 
H teacher help (é um preço) deixa a (deriva) da pessoa 
V yes...of course...I sa/I told you I give a bubble gum or a salgadinho …depends on you…Ivo 
what’s the job? you want to be in the past…go fast 
I a policeman 
R policeman 
V a postman or a policeman 
I policeman 
V policeman…Yan? 
I  football player ((risos)) 
V football player? 
Y (yes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
90 
V ok…let’s continue… ok..before he re/retired…he was an?...antes…before…before he re/retired 
he was an…he wants to be right? but he didn’t do this…ok? he wants… but he was a? 
H operário 
 
V what was the job? the really job? he was? 
H operário 
V yes? right…a::: operário? works in a factory? 
H yes 
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V yes 
T a doctor 
R empresário 
V business man…ok…Ivo? 
H ôxe e o cara (não queria essa vida?) 
V no...look...he wanted to be…. but he/he didn’t do this… but he was really… the job is here…ok 
Heloísa? …say  Yan …Yan and Ivo 
I a painter 
V a painter… and you…Ivo/Yan? 
Y dentist 
V dentist?...now…ok… now let’s listen…do you think he’s very/ do you think  that he’s retired 
now? Tais 
H no 
R yes 
V is he retired? 
I yes 
V talk about her life…is he at home? 
H teacher you are talking HER…is a biba?  
V ((risos)  
H (me avisa que…)  
I (teacher is crazy) 
V ok is he calm at home…listening to music…playing with the kids…is like this 
I yes 
R yes 
H no 
 
V ((toca a fita: how old are you charles? I’m eighty-five. Do you feel your age?) 
 
R NINETY-FIVE?....NINETY-FIVE  
V calm listen ((toca a fita novamene)) 
V how old is he? 
((alunos discutem entre si em português)) 
V he’s eight-five...eight-five...listen again 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
91 
(((…) What did you want to be when you were young? Oh,oh that’s easy. I always wanted to be a 
professional footballer.)) 
R professional footballer  
H teacher tá errado. I protest  
I ele acerto 
Y eu acertei 
I mas ele colocou o que ele era 
R (  ) era o que queria ser...ei ele acertô viu? 
V  quem? Yan? ….yes…. Yan did correct 
I teacher mas this part não é o que ele era 
V no...he wanted to be…one point …let’s go 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
92 
((What did you do before you retired? Well I was an architect)) 
H architect…he was… não tem 
V oh:::::Raquel 
H he was…he don’t want    
V yes…he was…right?...may I? 
R wait a minute…yes ok 
V you have to copy the age that he retired ok? he says the age 
((I retired when I was sixty-five. How long have you lived in?. Quite a long time.. I say I live here since 
1953. What do you do in your free time. Well, my wife died four years ago and so I’m alone now. My 
children are all married so all I do is visiting and cooking, photography. I’m also studying french at the 
university.)) 
((alunos discutem em português)) 
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V copy the date...right? copy? 
T ( ) 
V yes…she said the date 
T she said the age or (  ) 
V first the age…second the date…finish? finish Heloísa?...ok let’s continue 
((toca a fita novamente)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
93 
H teacher I didn’t get the two firsts 
T he wants to::: 
((toca a fita novamente)) 
 
H  teacher I was thinking about…why they only do e::: this listenings with people unknown? why 
they don’t do listenings with  
V teenagers right? 
H no…unknown people…like talking about dance…. and actors…like this….celebrities 
T they do with Anthony Hopkins 
H teacher…Anthony Hopkins is dead right? 
V sorry? 
H Anthony Hopkins? 
V no… I saw him this week… he went to the::/that sidewalk  
H ah:: é 
V to put the hands…the hands there in hollywood… on the sidewalk…to put the hands and there’s 
a star with the name of the actor  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
94 
H Does anyone have hours?....teacher time:::::::time 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
95 
R ó..tô grávida teacher ((estufando a barriga)) 
V what’s this? I’m::? 
H pregnant 
V pregnant 
R PREGNANT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aula IV, 14/10/2003   
 
96 
((somente I , H e V estão na sala)) 
H gossip gossiper? ((lendo o quadro)) 
V this is from the other teacher 
H gossip gossiper? 
V verb…((apontando no quadro)) 
H and gossiper is a person that gossip? 
V that gossips   
H me and Tarsila 
V yes…you and Tais 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
97 
 
V  (…) we don’t have classes tomorrow but you don’t have/ tomorrow is/do you have classes at 
school? 
H no 
V and you? 
I no 
V no? 
H if I have I’ll absent…tomorrow I’m going to the::: 
V where are you going? 
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H  mall with my friends 
V uhn:::in the afternoon? or you’re going to spend the whole day? 
H  the afternoon 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
98 
 
V and you? what are you going to do? 
I por incrível que pareça teacher…the same  
V the same? are you going to the/ 
I yes 
V my god tomorrow? 
H is the point …because tomorrow is quarta-feira…quarta-feira é o dia mais barato  
(  ) 
 
V ah::because you’re going to the cinema 
H é… tem que chegar bem cedo porque a fila é imensa 
V yes…you can/you can… buy the ticket in advance...ask your driver 
H eu disse/eh::::eu tava falando com ela pra gente comprar mais cedo 
V yes...you buy first 
H e quando a gente chegar lá a gente só faz entrar no cinema 
V yes it’s very 
H porque a gente não come pipoca no cinema porque é muito caro a gente vai nas lojas 
americanas...compra nossa comida toda... e vai pro cinema...a gente compra guaraná em lata e bota 
na bolsa  
V ((risos)) I hate/do you read that/ ah yes... you can put on your/in/ in 
H bag  
V yeah… and they can’t see 
I quando eu vou pro cinema eu faço a mesma coisa 
V oh my god ((risos)) 
H é porque eles falam que é uma arma…que arma? vou pegar ((e atirar na cabeça de uma 
pessoa)) 
V yes could be...not you….but some people 
H agitador   
V what kind of/what film are you going to see? 
H I think tudo pra ficar/no com ele ela ó/eh:::what a/ what a girl wants 
V I loved it...did you go Paula? 
P no…not yet 
H is like princess diary…and is (  ) 
V yeah… 
 H and is ( ) 
V ah yeah? is it from the book? 
H ((gesto afirmativo)) I don’t think so but is…eh::: like…princess diary 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
99 
V uhn:::is beautiful…beautiful…beautiful landscape from london…beautiful…it’s great…I  loved 
it 
((Y entra na sala)) 
V good morning…how are you?...are you fine? yes  
H I don’t know why they eh::proibiram  o guaraná em lata 
V because some of teenagers that/or I don’t know/someone could do this ((gesto)) 
H uma vez sequestraram um povo no cinema 
V really? inside? 
H tinha duas meninas aqui...era uma mãe e uma filha 
V in english  
H that’s a mother and her daughter… and then sitted a man right here and the another right 
here…and they sequestraram/they kidnapped her daughter  
 
V          kidnapped……………….really? my god 
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H in the cinema 
V so…is very dangerous 
H but the best thing to do  in the cinema is sit in the last - - how do you say fileira? 
V the last row 
H the last row e ficar atirando pipoca (no meio) 
V ((risos)) 
H  to throw the popcorn ... one time 
V I like to sit on the last row...but not to throw 
H one time I was with a:::softdrink and I asked Tais she was drinking … she was not going to 
drink and…have a (people) in front of me toda empiriquitada…deu vontade de jogar na cabeça dela (  
) é uma tentação 
V yes…temptation  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 
( ) 
 
V ((escreve no quadro)) 
H name of films 
V yes…I love this film…did you/have you seen this film? 
H very good 
V casamento grego….have you seen it? ((para Paula)) my god…it’s excellent…have you seen it?  
V did you like it?.. 
Y ((gesto com a cabeça))  
V yes it’s funny isn’t it? very funny…specially when the rela/the fiance relatives start teaching 
greek for the boy…was (  ) everything wrong…bad words…and the boy in front of all the parents/all 
relatives totally disconnected ….yeah ok… here?   
H did you know Rosemary passed nine pages of HOMEWORK? 
V yeah? really? for this week?  it’s a present (for teachers day)  
H é pra hoje 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
101 
 
T teacher…sorry…I’m so late because today is my brother’s birthday  
V oh yes? how old is he? 
 
T (  ) six 
 
V ( )…six 
 
H you will do?/you will you do the Rosemary’s homework? you will do Rosemary’s 
homework?  
 
T what’s Rosemary’s homework? 
H nine pages of ( ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
102 
 
R where did you/where did you buy this shirt? 
H this t-shirt? I won I didn’t buy … my::grandma me mandou pelo cedex…são paulo…only são 
paulo have these things 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
103 
   
 V I’m completely (  )…I deserve to be ((gesto se enforcando)) 
H NO teacher…you DON’T deserve 
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H (  ) is very bad today…because (she) doesn’t know how to do group work 
T do you know…my group is so funny….but I don’t know how are we going to do this…cause…I 
don’t know any/ I don’t know the telephone of Natália 
H Natália I have 
V are you gossiping? 
H Marcelo I have but Flávio I don’t  
V could you match the words with the definition here? 
((alunos vão ao quadro)) 
V so…let’s suppose…do you remember  the/ our lesson about that girl… zandra and julie? 
H ah::…she’s a/ she was pretending 
V yes 
H pretending no… lying 
V lying and pretending because when phoned she said ((imita tosse)) do you remember…zandra? 
so 
R I’m …I’m  
V you are…you’re not pretending ((R está adoentada neste dia)) 
H mas ela se ferrô porque ela foi pro::pro  
V wimbledon 
H wimbledon e o marido dela tava lá 
V the husband...the husband of the boss 
H ela se queimou 
V pretend…ok? ((mostra no quadro)) and intend? what’s the difference between pretend and 
intend? 
H I don’t know 
V they are/they are false friends because for us… as we know portuguese we 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
104 
 
H (  ) pretend and pretender 
V yes…this is pretend is… to fake…to make something different…like this…make someone think 
something is true when it isn’t right?...I pret/julie pretends that she was ill…remember? remember Yan? 
remember pretend? intend means…what intend means? what intend mean? 
H pretender 
V and pretend means fingir 
R intender fingir 
V no 
H é porque pretend é sinônimo de fake 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 
 
V match numbers and letters 
H we did ((refere-se ao que já foi feito no quadro)) 
V  yes but do it 
H no teacher no teacher no teacher ((batendo na mesa como em um protesto)) 
V you are so sweet today...so beautiful 
H I was until I remember rosemary/ what rosemary did…she passed nine pages of homework to 
children day? she’s crazy if she thinks that I will do it 
I (we don’t have children’s day) 
T but we are a (cesors)/sixth grade…and can/ we can have children’s day…the people of the 
primário…have party in the sat/in the friday…they go with the clothes we/they want…they start to dance 
and do everything they want…and we have to do/we have to be with the farda - - que é um saco - - the 
uniform   
V yes 
T …and have to listen the teacher…I can’t believe that…and we won a lollypop  an a apito 
 
V you were ((risos)) 
H (a gente) ficou apitando sem parar...sem parar...sem parar (imagine todo mundo) apitando pi pi 
pi pi 
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V how many students in your class? 
H ôxe...quarenta...imagine todo mundo de apito pi pi pi 
V who gave the whistle to you? the school? 
T the school…but they said  assim…não apitem agora…deixa quando chegar em casa…todo 
mundo lá fazendo pi:::::::::::::::::::: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
106 
 
(  )  
V  Tarsila could you please tell me only one thing about Romeo and Juliet...that you know…what 
happened in the story?  
T I know a lot of things…but my favorite part is the part that she:: enganar 
V how do you say?  ((apontando o quadro))    
R pretend 
T pretend eh:::  
H her family 
T her family and her:: her fiancé 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
107 
 
V do you like this part?  
T I like  cause she drinks/ she drinks a::: 
H a potion that makes looks dead 
T a potion that makes the:::the::: 
H looks dead…she looks dead 
T looks dead…because she a pressão do coração diminui aí ela desmaia but this potion just 
funcionar for five hours...they put her in the sepulture  
V in a:::? in a tomb  
T in a tomb…and sh:::e (só que) ((continua em português inaudível)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
108 
 
V I’m gonna dictate some connectors and you’re going to write the story…but we are going to 
change (  )  
 
H wait a second teacher 
V I change the paper and the other continues 
(…) 
T teacher how do you translate once upon a time? 
V era uma vez 
(…) 
I teacher…once upon a time…a people die 
( )  
I teacher how do you say galera? 
H people 
V yeah…could be people… or buddies 
Y crowd  
V crowd? 
( ) 
H ok teacher…I already fold(  ) 
V finished? 
R yes 
V ok…fold 
(  ) 
V ((dita o próximo connector a ser usado no exercicio)) the next day 
V ready 
R yes...only Hel...escreveu duas vezes...seguidas 
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V ah::here’s the problem...let me see one thing…( ) ah::: is here…when you finish give it to 
Tais…Tais is going to change this 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
109 
( ) 
H Raquel met Mariano 
R EU? 
V who is Mariano? 
R sei lá 
H you wrote 
V you wrote?  
R no (  ) MarianA   
V Tarsila could you read? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110 
 ( ) 
I teacher...on my/in mathematic classe 
R math class 
V in your math class? what happened? 
I eu fico fazendo isso aí ((refere-se á dobradura que R está fazendo)) 
V you’re doing this? why? are you not paying attention in your classroom? 
I no 
V and how about your grades? 
I péssimos 
V imagine if your mom knows about that  ( ) 
I matemática não…inglês 
H ah::: inglês também 
V how are your grades in english? good? 
I good 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 
(  )  
H teacher…I take five… de propósito ( ) 
 

 
Aula V, 16/10/2003 
 
112 
(...) 
V and you? did you go to the shopping? 
I no 
V no? you said you went/you were going to 
I my brother::: foi convidado pra casa de um amigo 
V was:::: my brother was in:: 
I my brother was in 
V invited  
I invited 
V ah:::to go to a friend’s house 
I yes 
V and did you go with him? 
I no 
V you stayed at home 
I yes 
V my god…poor Ivo 
V and you? ((fala a Y)) did you go to the shopping yesterday? no? did you spend/did you   stay at 
home the whole weekend/the whole holiday? yeah? ok ((Y somente responde com meneios)) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113 
 (  ) 
H Do you know teacher fatoca 
V teacher fatoca is in boston now 
H no teacher…I’m not talking this…I need to talk (about this to) Tarsila…this is fast is fast…and 
in english 
V ok  
H teacher fatoca…when she lived in los angeles…she lived near::: guess ((segreda algo a T)) 
T what? 
H b p  
T (shit) I can’t  believe (  ) 
H she have photos 
T ((grito)) 
H  and she have his PHONE NUMBER 
V whose? Tiago Fragoso? 
H MUITO mais bonito 
V what’s the name of the guy? 
H Brad Pitt 
T Brad Pitt (oh my god) ((grito)) 
V because she to 
H ela não vai dar o número do telefone...lógico...mas ela disse que ia trazer as fotos 
V who? teacher fatoca? with Brad Pitt? are you sure?  ((incrédula)) because she went to disney and 
when she was there…she was with that actor ( ) his name is Tiago Fragoso 
H no…but he know eh::: como é que se diz:::ela trouxe a foto 
V Brad Pitt? really?...I didn’t see it 
H eu vou pedir denovo pra ela trazer 
V but she lives in boston now 
H quem sabe em boston ela não encontra Tobby Miguire? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
114 
(  ) 
 
((V apresenta o uso de so e because em um atividade escrita)) 
V is it easy?...yes easy right? to use so and because 
H I got a bubble gum…teacher vai falir com a gente 
V yes...I will bankrupt  
((V apresenta o uso de have to/had to em atividade escrita)) 
((os alunos se organizam em um único grupo para escrever uma estória que deverão representar. 
sobreposição de vozes. falam predominantemente português exceto quando há uma pergunta feita por V)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aula VI, 21/10/2003 
 
115  
 
((estão somente V e H na sala)) 
V how are your grades at school? 
H recuperei em matemática 
V really? 
H recuperei 
V beleza...massa and::: 
H tô na média graças à deus aleleluia…só tô um pouquinho mal em desenho mas não tô nem 
me preocupando porque eu posso tirar média cinco e meio 
V very good...I bring a video as I promise… about Shakespeare… so I hope Raquel and 
H finalmente eu trouxe (  )  assinado 
V ah:: everything is signed 
H  ( ) 
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V first will listen to a song…I don’t know a or b? let me ask her ((V fala sozinha aqui. sai da sala 
para perguntar a  secretária sobre a fita))  
V report card? 
H sabe que eu nunca parei pra ler? 
V ah? this is the first term...and you are going to have the second 
H eu nunca parei pra ler isso aqui…nunca...quando era teacher Fatoca ou teacher Amanda 
elas colocavam (um adesivo) 
V when you were junior? yeah:::I have some 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
116 
((entram P, T e I. T e H conversam em português)) 
V are you cold? 
I no 
V let’s go...let’s get back to english ((V distribui a letra da música que deve ser completada)) 
T not gonna get us ((cantando))...teacher did you know... I go sing this music in russian  
V yeah? yeah they are russian… yes… I heard about it 
(  )  
((toca a música)) 
 
H teacher…eh::::: where::::my god I can’t say…what were…the month/ the song  month of 
may  
V may? 
H do you have? 
V I think I have…I have to check...ok? 
((forca: shakespeare)) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
117 
( ) 
R (  ) 
V yes? today? really?...ok…do you know anything about Shakespeare? 
T he wrote the most beautiful story love of the world 
V love story? what’s the name of the  
várias vozes romeo and juliet 
V yes 
T teacher did you know what the most fa/eh::: play of Shakespeare?   
V I don’t know/ we have here/ we are going to see   
T I don’t know the name but I know how (is) the story…but my/my brother has tell me but I 
forgot… I’m crazy to read this cause::: 
V yeah? did you read? 
T no I don’t read  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
118 
V we have a lot of plays here…no not here…at elc 3…I’m gonna rent 
T in the (  ) we’re going to read all the:::: all the:::: 
V plays 
T of Shakespeare…I’m thinking about 
V ok...do you know the city? that he was born in england? do you know the name of the city? 
H blá blá blá 
V blá blá blá 
I flórida 
V flórida? ((risos))…was he married? 
T no  
(  ) 
V no?... now you’re going to watch the play/ the film 
H I only ask one thing 
V ah? 
H teacher put (it on the middle)  
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V put here because I need 
H cause it’s better the camera 
V listen…first you’re going to see/to watch the film…watch only watch…then I’ll give you a hand 
out and you’re going to watch again and answer…Raissa…come here 
R teacher ((fala baixinho choramingando a V)) 
V ah yes? poor Raquel…she going to… put braces 
T ah:::: (  ) poor Raquel 
R poor me 
T I tried to put braces but my::: dentist said… you don’t need 
R que bicho feio é esse? ((refere-se a imagem no vídeo que V acaba de ligar)) 
T you 
H poor Raquel 
((filme sobre Shakespeare)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
119 
V try to answer and we are going to play it again...try to answer 
(  ) 
V ready? 
H what? 
V do you know anything?... he was born in a::::? do you know how to answer? in a::?  in a:::? 
R house 
I in a mansão 
( ) 
H in a house 
(  )  
 
((V põe a fita de vídeo novamente para que os alunos completem)) 
R teacher...stop this ((dá pausa na fita)) 
T teacher... can you voltar um pouquinho...eu perdi uma palavra  
H was big or bigger? 
R teacher it’s ((mostrando o que escreveu a V))  
V yes yes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 
(  )  
V ((V toca novamente: shakespeare was born in this house in stratford upon- avon)) right? very 
easy 
(  ) 
 
T teacher can you stop?...how did you write this::? ((pausa na fita))  
V b –  
H buzines ((pronúncia aportuguesada)) 
V b – u 
R successful? ((pronúncia como proparóxitona)) 
V successful ((corrigindo a pronúncia))…what?  business man…right? b – u – s – i – n – double s – 
m – a – n 
R i – n – double s - ? 
V m – a – n  
R oh yes 
V right? 
T teacher…wait a minute…can I…. what’s a business man in a (  )  
V why? are you learning this now? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
121 
 
(  ) 
 
V ok…very good…continue? 
( ) 
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R vou continuar hein 
V in english… I’ll move on 
R I’ll move on 
(  ) 
R teacher don’t have birthday 
V let’s continue 
((os alunos leêm o texto que tiveram que completar para para conferir as respostas. cada aluno lê um 
trecho)) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
122 
(  ) 
T teacher... 
V yeah? 
T  but why he married a old woman? 
V older? 
T older than him… even though eh:: na época the womans/the womans 
V yes…it’s strange…a little bit strange…isn’t it?  because I think she  
H era ao contrário 
V ( ) totally different from everybody…I think she (thought) the woman fifteen years or eighteen 
very silly…so…I don’t know (  ) we have a very /very funny thing here 
( ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
123 
 
V so…number one…in letter a…Tarsila could you please make a question?... number 
one…question number one 
T when shakespeare/when shakespeare ( ) 
V no…how can I make a question? when:: 
T have she 
H did 
V when::…is it now? 
T no… when did 
V excellent…when did 
T shakespeare come to london 
V ok…could you  answer Heloísa? 
H how do you spell daughter?  
V how do you spell sorry? 
H daughter 
V daughter? 
((Raquel interrompe com algo inaudível)) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
124 
V ok...when Heloísa?  (  ) when did shakespeare come to london?...who knows the answer? 
H he came 
V he came::: 
( )  
V who knows the answer? when did shakespeare come to london? 
(  ) 
R no one/no one knows exactly 
V no one knows…no one knnows exactly…so this is the answer  
R (eu sabia) 
V yes…one point for you….in reading ok?...ok…no one knows…Heloísa could you make 
another/who made the question? ok…Tarsila 
I ((lendo questionando a resposta de R)) teacher (olha aqui) “in sixteen ten after twenty-five 
years in london shakespeare returned to stratford” 
V where? now? in london…not in stratford…ok?  this is when he finished…he was famous 
R when shakespeare  born  
V so what’s the question? when shakespeare born…what’s missing?  
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H (ele passou vinte e cinco anos in london) 
V yes 
H  então vamos fazer as contas...quando foi que ele voltou? 
V ah yes...you can do it...yes…what’s the question Raquel? 
H em mil quinhentos e noventa e cinco ele foi pra london 
T teacher...aproximately in twenty third...eh::fifteen sixty four 
V excellent…very good…so 
H fifteen ninety-five was (when he came to london) 
V fifteen…yes 
H  wait a second...no no no wait…eighty-five 
V yes 
R desde quando? 
V because she did some things…she thought about when he was born… went to london…made 
some 
H pega a idade que ele voltou pra casa…subtrai (o tempo que ele ficou em london) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
125 
 
V ok...Ivo...another question please 
I what he do in london 
V uhn:::::::?...what:::::what? what? 
I did   
V uhn beautiful…what did…he do in london…what did he do in london Tarsila?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 
T but teacher ( ) 
V you don’t have this answer?... (  ) Raquel… what did 
R he wrote the 
I what did he do in london? 
H he was a::: 
R he (  ) his comedies 
H he was a playwriter  
V yeah… he became a very successful playwright and actor…alright? ok…another question 
please…another question 
R what his father do? 
V what::::? 
R did his father do? 
V ah:::: did  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
127 
T his father was a business man  
V very good….fater my god 
R fater  
V very good...do you know...my senior six students…they didn’t know (how to make) questions 
in this way (  ) … ok another question please 
T how many plays he write 
V oh oh ok …how many::: how many::: 
H no…thirty-nine 
(  ) 
V wait wait…the question…how many plays 
T have he wrote…ah did he have 
H did 
V did he write… how many plays? 
R thirty-seven plays…thirty-seven plays 
H thirty-nine 
V thirty-seven here and we have how many plays here? 
H as well as a poetry 
V thirty-seven plays 
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H thirty-nine here 
V he wrote thirty-seven plays as well as poetry…ok? …and poetry too. 
H at least….at least thirty-seven 
V ok…right…so…right 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
128 
H let’s continue   
V let’s continue 
R ME…where did Shakespeare go school?...goes? 
V where 
H a local drama school 
V where did Shakespeare go to school 
várias vozes a local drama school 
V yeah...ok 
T who did his (  ) não( ) 
V ok…asking 
T he only did write plays? 
V he::: 
T only? he only:: 
V what’s the question? 
T he only did write plays? 
V no no no…be careful 
T did he only write plays? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
129 
V this is not about the/it’s generical…look 
T did he only write plays? 
V look at/analyze play… what can you see in play? 
T plays 
V plays…what does it mean?...what does it mean…this strange s ( ) 
H noun? 
V what’s this? 
H plural? 
V yes could be plural::in this way could be plural… so what’s the question? ok…you said…in the 
past…because this is not a verb…it’s a noun  
várias vozes acompanham V  did – he – only – write – plays? 
V only plays? 
H no 
V no…what did he write? 
? poetry 
V poetry as well…ok? 
R me 
V you 
R when he 
V uhn…when:::: 
R he 
V uhn…where? uhn:: in here 
R did  
V did he…when did he::: 
R was 
V only marry…marry::: 
V Anne Heathway 
R Anne Heathway 
V when did he marry Anne Heathway…who knows?... when did he marry Anne Heathway?... 
Anne Heathway…this ( ) 
R in december fifteen eighty two 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 
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( ) 
 
V  Heloísa…another question 
T no eh::: 
V is it you? ok go 
T eh::what he call theater eh::: 
I what he calls theater 
T no eh::: what did he call…his theater 
V what’s the name of the theater 
H the globe 
V the globe…the globe…right? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 
H let me ask 
V ask one please 
H who did he leave most of his money 
V who did he…yes 
H to 
V when he died…who did he leave most of his money when he died? 
H to Anne? 
V (  ) who did he leave most of his money to when he died? who?  
H do you know? 
V Tarsila and Ivo know 
H I asked him  (repete) 
V who did he leave most of his money to when he died? 
R (  ) 
T his daughter 
V his daughter::: 
I Susana 
V Susana…yes…what did he leave for his wife? … what did he leave for his wife? what? 
T his second best bed 
R é o que? 
V he left all his money to his daughter Susana and he left for his wife only a second  
T a second best bed 
V his best second bed… my goodness 
H (ela) pelo menos ganhou uma cama velha 
V yes ((risos)) at least 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 
(  ) 
T what (have) she does for him? 
((sobreposição de vozes, V parece tentar reconstruir o enunciado de T)) 
H eu acho que ela traía ele....eu acho que ele era gordo 
 
V what did he…  what did he do ((risos))  
H aí ele criou (uma maneira) de se vingar dela 
(  ) 
((song)) 
V very good… you did a wonderful job today…I’m very happy 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aula VII, 23/10/2003 
 
133 
((V entra na sala de aula. H está só, olhando os flashcards)) 
H I love this guy 
V do you love? I can’t believe…it’s impossible…I love this guy…imagine ((para P)) Bin Laden 
H eu prefiro Bin Laden a Britney Spears 
V ((risos)) this is/this is Heloísa 
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P bye bye 
H bye 
V bye bye Paulinha...see you 
P thank you for your help Heloísa..goodbye 
H ôxe…os mortos estão vivos agora é? o povo todinho morto tá aqui...Elvis Presley...Marilyn 
Monroe...Lady Di...(  ) quem é esse? 
V who is that? 
I ((acaba de entrar na sala)) Sadam Russein 
V ãh? 
I Sadam Russein  
V no  
H não é não....não é não...o povo acha que ele (está morto) mas ele não tá não...vai ver ele tá lá 
no Havaí... ou então ele pode tá aqui em recife curtindo porto de galinhas 
V no...who is that guy? is a general that is the president of a country in…that is the 
I (  ) Bush 
V yes…they are enemies…Bush and this guy…but it’s not  
T ((entrando na sala))  sorry teacher I’m late 
V good morning...but it’s not in south arabia…the name of the country…show to Tais the guy to 
see if Tarsila know 
T nojento  ((aponta para um flashcar)) 
V who? 
H ela queria Serra pra presidente…idiota  ((mostra o flash card a T)) 
T ah:::Fidel Castro 
H sabia que em cuba as mulheres só podem ter um par de sapatos e um vestido? 
V ahã yes.... 
H  porém… ninguém sabe (  ) 
V who’s that guy? what’s the name? ((prega um flashcard no quadro)) 
H ACM 
V NO  ((leva o flashcard para ser visto de perto pelos alunos)) 
H no? (  ) eu tô cega...ah:: é um político aí...sei lá 
V Miguel Arraes...if I 
H ah sim...é tudo parecido...é tudo ladrão...esse é horroroso...esse é bonitinho fala sério 
T ((expressão de nojo)) guarda esse cara...véio 
 
(  ) 
 
V what can I write here...under this guy...what can I write here? 
H políticos 
V in english…in english 
H politican 
V politican? 
I politi 
V politi?...how I say this 
H eca eca…teacher põe isso longe de mim 
I que é isso? 
H Sandy 
I  ah 
V ahã ahã...so...who’s that guy here? how can I say in english? 
I business man 
V no 
I business 
V no… let’s go ((desenha uma forca no quadro começando com a letra p)) letter please::: 
T political 
V letters 
T o  
V  o 
T l 
V l 
I i 
V i 
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T t 
I c 
V  i 
T a  l 
V politicial? ((sinal negativo)) politician 
H já diz tudo…says ((/seis/)) everything  
V ok let’s continue...ah:::another...are they politicians as well? yes 
H mas ele é melhor do que Bush…ele é explorador mas pelo menos ele não(  ) 
V who’s that girl?  
T Nicole Kidman 
V Nicole Kidman... what’s/what’s her 
T actress ((segue eco de H)) 
V actress...right 
H I love this guy 
V this guy…. nothing…could be (  ) yes? terrorist? terrorist ((escreve no quadro)) 
H mas Bush também é terrorista… só que ele é um terrorista político...o povo fala que Bush é 
melhor que Bin Laden mas ele é terrorista do mesmo jeito 
T talvez ele (ganhe denovo) 
V here 
T bitch 
V no say the/the job…the job 
H singer bitch 
T no singer/  
H singer de bordel 
V ((V troca o flashcard)) 
H legal...singer 
T eu não gosto muito dessa não 
H mas é melhor do que Britney Spears 
V singer 
H ela é - - how do you say lésbica eh:::bissexual 
V lesbian...bisexual 
H bisexual...cause she::: kisses womans and men 
T not/don’t just kiss 
V what’s/here here ((mostrando outro flashcard)) 
H não sei o nome desse cara 
V (  ) you don’t know? no? 
H Frank Sinatra mais novo 
V Frank Sinatra…who’s Frank Sinatra? 
H singer 
V singer 
H isso é Frank Sinatra? 
T ele era bonito 
H ele não era muito bonito não 
V is it a singer? 
H yes 
V what’s the job? 
H political 
V politician…here?...politician…here? 
H fuck die…(  ) - - how do you say fórmula  
V car racing 
H car racing 
V what’s the name of this guy?....Shumaker  
H  (  ) 
V so...is related to/here related to music...related to cinema or theater...right? 
H roubar…how do you say roubar 
V to steal 
T politic 
V politic…right? and here related to::: 
T sports….cars 
V sports…cars 
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I teacher 
V here…yeah? 
I Bin Laden don’t work in a cinema 
V don’t work::ãh? 
I se colocou em cinema e theater 
V ah yes ((risos)) 
H ôxe teacher::: ele é um ator é? 
T Raquel chegou ((refere-se a algum som que vem de fora da sala)) 
V here 
T actor 
V actor...so cinema theater...right? (  ) here? 
H sports 
V sport 
H actress…how do you say nojenta in english? 
V disgusting 
H disgusting 
I teacher sports….teacher is crazy ((V fixa novamente o flashcard em lugar errado)) 
V ((a Y que acaba de entrar)) good morning...is Raquel outside?  
Y ((sinal afirmativo)) 
R ((entrando na sala)) (  ) I’m sorry...I’m late 
V did you go to the dentist? 
R no…not today 
V not today? next tuesday? 
R next tuesday 
V oh my god…I can’t believe it…so we’re talking about some topics (this one not) no…cause we 
have all the topics here 
H a gente não sabe o que ele é não 
R apresentador 
V showman? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134 
T did you know? Leonardo DiCaprio ask 
H pediu Gisele Bünchen 
T Gisele Bünchen get married 
V yes I heard 
T again 
H já tinha pedido 
T this woman is...is 
V do you know that/I read on newspaper that one of the reasons - - not now but many months ago - 
- that the reason why Gisele Bünchen didn’t accept Leonardo DiCaprio is because Leonardo Di Caprio is 
always with some group of friends…he doesn’t do anything without that group of friends…all the days 
… weekends … nights…whatever/( ) he goes with the whole bunch of friends…this is disgusting for a 
girl…right? I don’t know…I think/I read this 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 
 
T did you see a film called celebrities? 
V yes…yes…Woody Allen…right? 
T have Woody Allen…have (  )…Leonardo DiCaprio…todos 
V yes…I love that film…I love Woody Allen 
T tell the history about all the actors…eh:::fora dos bastidores…and the film is (  ) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136 
R teacher can I go to the (  ) 
V no it’s close…I think so 
R no it’s open 
V it’s close 
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R it’s open ((mostrando algo em sua roupa)) 
V it’s open…ok…go there…what’s missing?... Jorge Amado…what’s Jorge Amado? 
H he’s a writer  
V writer right 
H ah:::how do you say novela ( )  
V soap opera?....Jorge Amado is a::: 
T soap opera 
V writer 
H ele é (  ) escritor...porque ele escreve livros também 
(  )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
137 
V for you...I’ll give you the... for the halloween to give to your mom 
H ok (  ) go to elc’s halloween…it’s very very very good 
V but you/after school right? you go after school 
T como assim after school? 
V because it’s only (until ten) 
H até às dez? 
V é 
H só que eu vou ficar até às oito...porque de oito horas tem o halloween de carol 
V is camila going? 
H yes 
( )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
138 
T (…) I’m going to ask to my mother to come/é não/to be early in the school (  ) 
H bóra? bóra fazer isso? 
V and the school let you go? 
H minha mãe manda uma carta e eles deixam a gente sair 
R ((entra com um prato de salgadinho)) it’s open 
V no thank you...at the end of the class 
H manda uma carta que eles deixam a gente sair 
V ahã...people… look…pay attention…our halloween 
I (essa hora) eu tô no colégio 
V but you can go after 
I I (don’t) go home 
V yes…you put your t-shirt on your/on your bag because you can’t go if you/even you or your 
friends… is wearing costumes you have to carry your t-shirt…because your t-shirt is the entrada…yes? 
the tickets we don’t have the ticket inside the t-shirt…only the t-shirt… it’s twelve reais and you can buy 
there…a ticket…one real ticket for brincadeiras…and one real ticket for a lunch…is everything/a snack/ 
we have everything 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
139 
H ah tem um…rapidinho…eh:::como é que diz... essa (  ) ganha (  ) vale um real de doce é? 
V não você não ganha...você tem que comprar lá... doze reais é só a camisa 
R o teacher....a gente paga doze reais e ainda tem que comprar o negócio? 
V tem que compar porque ano passado deu muito problema e aí a gente resolveu tirar a 
cartela ((V segue explicando em português a respeito da festa)) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140 
( ) 
V you two and you three are going to decide the best politician…what do you think…not only in 
brazil…think about in the whole world…think about the whole world 
H Lula 
V you have to think…not Lula…Lula is not the best politician ( ) 
H porque ele nasceu pobre…não é como esses filhinhos de papai aí 
V people please...you have to be very honest 
T Bill Clinton 
H Bill Clinton  



149 

V wait a minute…in the  s/twentieth century 
I WW Bush 
H ele era bonito 
V he was beautiful but 
Y Stalin 
I Sadam Hussein teacher 
V Sadam Hussein no 
H diz logo Hitler véio 
V yes Hitler…ok…so for you Clinton…for you Clinton…you?...for you? 
I Clinton 
V Clinton as well? 
V and you? 
Y Lenin 
V Lenin ((risos)) 
Y é 
V I know Lenin…do you agree? ((pergunta a I)) you have to come to an agreement 
I (  ) 
V so do even or odds to decide who’s the winner…even or odds… 
((I e Y tiram par ou ímpar)) 
H is Lenin? 
V yes because the are not/agree  
H no teacher você não falou que a gente (  ) 
V this is your opinion...this is the boy’s opinion…right? so 
T (who is it Lenin) 
V Lenin was a a::: 
H acho que a gente não deu isso não 
V in Russia...was a comunist 
H comunista? 
V yes…so….let’s vote everybody…ok Raquel? do you agree with the girls?...twentieth century 
((escreve no quadro)) so…who thinks that Clinton was the best politician for the twentieth century? 
ok…so Lenin…sorry Lenin…bye bye 
H how do you say Lenin 
V Lenin disappeared…blow up…. politician…now…cinema or theater…think about it…an actor 
and an actress…ok…think about the whole century 
H actros? 
R actor 
V ((corrige a palavra no quadro)) I mixed actor and actress...someone gay 
I Jack Chan 
H Jack Chan 
(  ) 
H Richard Gere… I agree…because he’s cute…apesar dele ser velho 
V for the best?... 
T pega a revista (  ) 
V we have Jack Nicholson…but it is not beauty 
T who is this Jack Nicholson? 
V Jack Nicholson is the guy that did:::Chinatown…a lot of films…I don’t remember a film 
now…Robert de Niro  
R teacher...this man parece o teacher Johnny 
Y John Lennon? 
R é::: 
V the hair…only the hair 
R não mas o rosto também parece 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
141 
V ahã let’s go Raquel...finished?...everybody…finished? 
R ((cantando e pulando pela sala)) I’m singing in the rain 
V do you want a pencil? 
R yes 
I she was crazy 
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T she was? she IS 
V Raquel ((V dá-lhe o lápis))...go go go 
R ((volta a seu lugar cantando)) I’m singing in the rain...TÁ CHOVENDO 
V ((lendo no livro de Y)) a hundred years of solitude...do you know this book?....Raquel LET’S 
GO…finish… 
R let’s go (   ) 
V shall we go? please… it’s your turn to do this activity…go go 
I she was crazy…she is crazy 
H ah::bom 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142 
T give me this... now ((pedindo o chapéu com que Raquel brinca agora)) 
V give give give...do the activity 
(  ) 
I I go die 
V you’re going to die why? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143 
(  )  
((V escreveu no quadro:  What did Humphrey Bogart say in Casablanca e Who said ‘hasta la vista 
babe’?)) 
V What’s the difference between these two questions?...What’s the difference 
I (  ) 
R what and who 
V uhn uhn…one thing…but it’s not this…what’s the difference 
Y did 
V ah::…can you see this here? ((circula a palavra did)) 
R (  ) and the other don’t have  
V don’t have did…why not?  here we have/ 
R because/because it’s… say in the past 
V no…because you can say/  
Y (  ) 
V no…there we have say…look 
R teacher…here have this ((vai até o quadro e aponta para o auxiliar e verbo da primeira sentença)) 
V ((escreve no quadro Q A S I) 
H ah:: quasi 
V what’s quasi? 
H Raquel knows very well quasi 
V quasi…what’s quasi? 
R  ((segue eco de H e T)) question...auxiliary...subject... infinitive 
V here...where can I write question here? 
R what 
V auxiliary? 
várias vozes  did 
V subject? 
várias vozes  Humphrey Bogart 
V infinitive? 
várias vozes  say 
V very good…and in this case? why I didn’t write did...I don’t know…it’s different 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144 
I teacher…have another (  )  
V why? what’s the answer? 
I teacher…has another (  )  
V what’s the answer here? ((lendo)) what did Humphrey Bogart say in casablanca…here…who 
said hasta la vista babe?...what’s the answer?... who said hasta la vista babe? 
I ((seguido de H)) Arnold Schwarzenegger       
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V so...where is the subject?...the subject here is who…we don’t have subject in this 
sentence…when you have a sentence and you don’t have subject…the subject is this ((circula a palavra 
who)) …when you ask questions with who…you don’t write the auxiliary…ok? 
R who did say 
V yeah…who did say no…who said…let’s suppose…Jorge Amado…how can I make a sentence 
Heloísa? ….I know Jorge Amado…the answer is Jorge Amado 
H what did Jorge Amado 
V no… I didn’t say gabriela…I don’t say a name of a book…if I say Shakespeare…no no if I 
say…Jorge Amado não…if I say Gabriela 
H who wrote Gabriela? 
V who wrote Gabriela?...Jorge Amado…so the answer is/ 
R ((gritando)) vou comprar salgadinho…achei dez centavos aqui pra mim 
V psiu::Raquel Raquel….so what’s the question...what’s the difference?...what do you have here 
that you don’t have here? 
R the auxiliary 
V here…no auxiliary…and here? (  ) in english why we don’t write did in this sentence? why? 
because the subject is who…ok? when your answer is the subject we don’t write the 
auxiliary…understand? 
(  ) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 
I teacher do you have a:::/do you have got a aponteitor 
V aponteitor no…how do you say?...pencil sharpener  
I pencil sharpener 
V have you got 
I have you got a pencil sharpener? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
146 
V ((V tenta chamar atenção de H que está conversando com T e R)) Heloísa…could you read 
here…Heloísa please...Heloísa could you read? Heloísa...Heloísa...Heloísa read:: 
H why I have to read? 
V I asked you…could you please? 
H why I have to read? 
V I’m asking you…please read 
H ((lê o slip no quadro enquanto há vários alunos conversando e muito barulho na sala)) 
V I didn’t listen anything because you were speaking during/ 
H ((lê gritando))  we use did for all the questions except when the subject of a question is in the 
question word 
V what’s the subject word in the subject 
R who…what 
V yes 
I calma…não precisa gritar  
H (  ) ((continua discutindo em português com I, V interrompe)) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
147 
(  ) 
V let’s go...people...you’re speaking a lot of portuguese ((lê as regras que estão no quadro)) the 
first has an auxiliary did and the infinitive verb...the second has no auxiliary and a past tense 
verb…said…and always we say…who said…who wrote…who did…who went 
(?) but did/ah não 
V ok? look at this question 
((V mostra uma série de sentenças para as quais os alunos, juntos e oralmente, formulam perguntas)) 
(  ) 
V people...this is group work...could you make a circle and work together? 
R could you make a circle and work together  ((brincando com a voz)) 
( ) 
T teacher…is to answer 
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V no…to make questions 
 (os alunos estão fazendo uma prática escrita quando a aula termina) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aula VIII, 28/10/2003 
 
148 
(...) 
H I have two halloweens to go 
V  yes? where?   
H one at elc and one at brittanic 
V when/when 
H brittanic is thirty-one 
V yes…where? 
H I don’t know 
V at the school? you don’t know right?...are you going after the school? 
H teacher...I was thinking about  
V uh? …yeah? 
H have a problem if some student came to study here at ( )? 
V no 
H at this classroom 
V now?…what’s the/what’s the point?...wh/what’s the student?/where’s the student?/ where does 
she study? 
H I don’t know cause 
V does she study english? 
H yes 
V have already studied…the problem is…she can come and make a test to see if she can fit in your 
level 
H and the camera? 
V the camera? the camera is going out… 
P today 
V today…today is the last day of the camera 
H I don’t know if I laugh or if I cry 
V why? 
H because I will be famous…but I will be crazy…in portuguese…eu vou ser famosa mas vou ter 
fama de louca…maluca 
V ((risos)) you’re so cute 
P all  stars are a little eccentric  
V all stars have the same sensation…yeah teacher Paula?...the same feeling…you know 
that…ok…if you want to bring your/ok bring your/if you can/ bring your friend next class 

 ( )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
149 
(  ) 
H so…because in my classroom have a lot of -  - how do you say eh:: 
V bibas? 
H yes 
V in your classroom? I can’t believe 
(  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150 
 
T ((entrando na sala)) Hel I have something ( ) important to tell you 
H ( ) (today is the last day of the camera) 
T oh gosh…finally…(anyone) are going to say no ( ) 
H (eu tava ficando maluca) 
T Hel…it’s important…my mother thinks I want to date Almir 
H AHÁ 
V who is Almir? 
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H your mother…  
T my friend da escola/of the school…did you know is friend of Renata…my friend…and  he now 
thinks he’s my be::::st friend…every time he see me…TATÁ…so I can’t understand/I can’t stand 
anymore…but my mother think I want to date him…anybody/anyone (  ) 
V do you? 
T no…that is  the problem 
H ele até que é ele mas…date... is complicated 
T my mother is not…good of the mind   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
151 
(  )  
V are you staying the hole classroom Paula? 
P yes…can I? 
V yes…of course…I’m so used with you that you are like a piece of furniture 
P oh…thank you 
V could please...could you please …ok…ok…((tentando chamar atenção de H e T que estão 
conversando)) do you want five minutes to gossip? 
H yes 
T yes 
((V elicita a ordem de expressões de like e dislike. as expressões estão no quadro)) 
(  )  
V ok...what do you really love doing...and what you really hate doing 
H love doing? ah::::ah::: gossip… 
V you love? 
H I love gossip…go to the computer/ 
T I love gossip…go to the computer and look to Enemem fotos 
H yes 
V ((risos)) and you? ((para I)) 
 
H and hate…see…  
 
T see Renan at school…did you know…when I see Enemem I feel/I think why this man has to be 
so beautiful but I see Renan ( ) why he  has to be SO UGLY 
 
V         ugly 
 
T and…let me see…listen Bruno talk bad of  my friends…I don’t like to listen 
H mas apesar que ele não fala mal da gente...nem d’eu nem de Tarsila 
T he just talk bad about 
V  the others  
H (  ) and Mary Ann 
T and...another thing...I hate…hate go to the classes...did you know…you have to listen the 
teacher (  ) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
152 
(  ) 
V ok … and you?...ok…let’s listen Ivo now…what do you like doing?…what do you hate doing? 
love doing 
I I love surfing (  ) 
V surfing 
I and I hate… 
T surfing? did you surf? 
I yeah 
T ahá…I’m believing 
V where do you surf? 
I gaibú 
V in gaibú…because here is very dangerous because of the sharks…do you know that? 
H e nem dá por que se você vai (eles falam) sai daqui (  ) 
V and you/and the other thing…that you hate doing? 
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I I hate my ( )  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
153 
H do you know why the sharks eat the surfistas?...because lembra uma tartaruga 
V yes 
I my history teacher 
V history teacher?...but what you hate doing?....I hate shopping…really…I hate 
H you’re not normal 
V ((risos)) because I hate…I feel tired when I go shopping…I don’t find anything I want…I hate ( 
) noisy people 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
154 
I I hate to (walk in  c&a with my mother) ela fica uma hora alí(  ) 
V ((risos)) poor Ivo ((para P)) he hates walking at c&a with his mother…because the mother 
spends at least on hour looking at …one by one…yes it’s terrible…ok 
(  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155 
V what’s the difference between housework and homework? 
H homework is dever de casa and housework 
V (no in english) 
H ãh?  
V not in portuguese 
H homework is (the thing)  a teacher stupid pass to do  
V ask you to do…right…and housework? 
H ask you no…manda 
T housework is like ah:::wash the dishes 
V   give me an example...ah...how do you call?...we have an specific name 
for this…you said 
T wash the dishes 
V washing:::the plates…washing up 
((Y entra na sala de aula)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
156 
V good evening...page a hundred and thirty-four...(did) you know the difference between 
housework and homework?...would you explain in english to Ivo? to Yan…sorry 
I homework is the work the teacher (call you) to do…in the house…housework…is washing 
up…lavar prato 
V all the things (  )  in a house 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
157 
((V desenha no quadro)) 
I what’s this? 
T um aspirador de pó? 
V oh...how nice you are…you’re very smart…how do you say this? 
T aspiring pol? 
V aspiring powder? no  ((desenha o jogo da forca)) 
((atividade de listening sobre housework vocab e like+ing structure)) 
((V confere as respostas)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
158 
H I don’t mind vacumming or cooking but I don’t like washing up or (  ) 
( ) 
V Raquel…do you/is...for you...do the shopping...going to the shoppig a pain or a pleasure? 
R a pleasure 
V a pleasure?...and you…is a pain or a pleasure? 
I a pleasure 
V a pleasure? 
I but teacher…with my father no but with my mother is good 
V why with your father no? 



155 

I because when I talk…I want to go to the shopping to::to:: passear… he talk…no …he  only go 
to the shopping to do a thing…for example…buy a pencil…he wants so to buy/ so to go to buy a pencil 
and go out  

V and go out..yeah…like me…I only want to pay the fee for the shopping (  ) 
 
 
 
 
((fim das gravações)) 
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