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RESUMO

Partindo dos pressupostos teóricos da Teoria dos Atos de Fala, da abordagem
comunicativa e do estudo dos fenômenos da intensificação, esta dissertação objetiva
examinar a ocorrência em diálogos na língua inglesa de recursos intensificadores e
analisar a produção de atos de fala feita por 29 sujeitos da pesquisa. Para isso, foi
utilizado um corpos constituído de 203 extratos de diálogos, 92 notas culturais
retiradas de 6 coleções de série didáticas nacionais, destinadas a alunos do terceiro
e quarto ciclos de ensino fundamental e de 203 atos de produção de fala resultante
da aplicação de Teste de Complementação Discursiva (TCD), baseado nos estudos
do projeto CCSARP ( Blum Kulka et al. 1989). Foram analisados, também sete
recursos intensificadores: reforço exclamativo, nominal (repetição, numerais
intensivos e adjetivos Intensivos), negação, comparativo e adverbial. Neste último,
há um levantamento dos advérbios de intensificação no TCD, classificados de
acordo com de Bäcklund (1973) e Quirk et. al. ( 1985). Com base na discussão
teórica e na análise do corpus, concluiu-se que ocorreu (1) um aumento dos traços
pragmáticos e de recursos intensificadores nos diálogos, objetivando satisfazer ao
critério de potencial comunicativo e (2) uma adequação ao papel de modelo
conversacional. No manual do professor, constatamos que seus autores não
explicitam alternativas de atos de fala em um mesmo contexto e não abordam a
indispensável conscientização desses atos de fala. Por considerarmos indispensável
que

os

resultados

de

pesquisa

mais

significativos

sejam

traduzidos

pedagogicamente para os livros didáticos, enfatizamos que o manual
contribuir à eficácia do professor

precisa

e oferecer sugestões úteis resultantes de

investigações, assim como bibliográficas atualizadas e materiais suplementares,
incorporados aos suportes teóricos, tendo em vista as mudanças ocorridas nas
abordagens ao ensino de língua estrangeira e o nível de conhecimento e experiência
profissional dos professores de inglês em nosso país.
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ABSTRACT

Drawing from the theoretical assumptions underlying Speech Acts Theory, the
Communicative Approach and the Intensification Phenomena, this dissertation aims
at the use of intensification recourse, English language dialogue, and analyzing
speech acts in a production sample by 29 subjects. The corpus analyzed consists of
203 dialogue extracts, 92 cultural notes taken from 6 Brazilian textbook series for
junior high school students and 203 intensification acts resulting from the application
of the Discursive Complementation Test (DCT), inspired by the one used in the
CCSARP research (Blum-Kulka et al. eds., 1989). The research focused on
exclamatory reinforcement, nominal (repetition, intensive numeral and Intensive
adjectives), negation, comparative and adverbial. The description of the letter type of
reinforcement features an analysis of intensification adverbs in DCT based Bäcklund
(1973) and Quirk et al. (1985). Basing on the theoretical discussion and the analysis
of the corpus, it was found (1) that the dialogues and the intensification
reinforcements show an increase in the pragmatic components thus reflecting the
intended communicative potential, (2) while matching the conversational model
appropriately. The findings show within the same context and an absence of an
approach to developing awareness of speech acts. While stressing the need for the
most significant research result to be pedagogically translated in textbooks, we also
emphasize that the manual should contribute teacher’s efficacy, where the author
share suggestions based on research result, up-to-date bibliographies, and
supplementary materials, all integrated into theoretical assumptions, in the light of
changes foreign teaching language approaches and of the knowledge level and
professional experience of Brazilian teachers of English.
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Este trabalho é dedicado a todos
aqueles que buscam caminhos de
vida e liberdade…
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