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segunda conjugação nos transmite a ideia de ‘estar pegado; aderir’. Pensamos que é exatamente isso3
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que acontece(u) com Akemi ao adquirir
o Português, cf. será demonstrado pelas análises. Daí a
razão para optarmos pelos pressupostos que envolvem os estudos de aquisição de língua(gem) pelo
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REMINISCENCIAS DE AQUISIÇÃO, BY AKEMI: ATITUDE AVALIATIVA
sei” (E5) são processos mentais que,
conforme
Almeida
(2010,
p.
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se
referem a “processos de2
DA LÍNGUA(GEM)
Eduardo Dias da Silva

sentir, reações, emoção”. No caso de Akemi, ele demonstra aqui seus sentimentos em relação as3
ACQUISITION REMINISCENCES, BY AKEMI: APPRAISAL
ATTITUDE
IN Guedes
Sônia Margarida
Ribeiro
suas metas com a aquisição da línguaLANGUAGE
(E1) e como avalia seu domínio no estágio atual. Entretanto,
na E11, Akemi demonstra um tipo de afeto com polaridade negativa: “fiquei muito triste com isso”
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julgaLÍNGUA(GEM)
positivamente e elogia o comportamento da professora na2
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E8, pois diz que “a professora se preocupou comigo e me colocou para fazer aulas de reforço”. Para3
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ATTITUDE
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Akemi, a ação da professora foi digna
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