
1. Quais as anotações disponíveis para cada produção?

 A plataforma disponibiliza, para cada produção, as seguintes anotações:

i. Transcrição

 A Transcrição corresponde à produção original do aprendente, respeitando as suas

hesitações, correções ou reformulações.

 Na fase de transcrição das produções orais, adotou-se o seguinte código de transcrição:

Convenções adotadas na transcrição

/ Pausa curta

// Pausa longa

Uhm

Ah

Eh

Oh

Hesitações / Pausas preenchidas

hhh Risos

xxx@ Truncamento



[xxx] Repetição

<xxx> Reformulação

[…] Palavra ou segmento ininteligível

xxx Estrangeirismo

xxx Pouco claro / Existência de dúvida

Eva

João

Nome genérico para mulheres

Nome genérico para homens

(Ocultação de elementos passíveis de

reconstituir a identidade do falante)

INT (Tarefa 3)

:XXX (Tarefa 2)

Segmentos onde se pode ouvir

a voz do entrevistador

Bater de dedos Cinesia

(Em alternativa, consultar aqui )

ii. Forma do aluno

 É a versão “final” do aprendente, limpa de reformulações, repetições ou truncamentos.

 Nota: Apesar de ser visível o código a que se referem estas formas, elas não estão

visíveis.

http://teitok2.iltec.pt/coralco/index.php?action=descricao


iii. Cores

 Embora esta opção de representação do texto exista por pré-definição na plataforma,

neste caso não se aplica, porque as cores apenas foram usadas em algumas convenções

de transcrição e não como critério para visualização dos dados.

iv. Classe morfossintática

 Cada palavra tem uma etiqueta que a identifica quanto à sua classe morfossintática,

subclasse e flexão nominal (número e género) e verbal (tempo e modo).

 O pontuação de interrogação, o único sinal de pontuação utilizado na transcrição,

também está anotado com uma etiqueta de natureza morfossintática.

v. Lema

 A cada token, isto é, a cada unidade de significado, corresponde um lema.

 Quanto à lematização, deve ter-se em conta o seguinte:

As palavras compostas correspondem a apenas um lema (cf. exemplo: fim de

semana);

As palavras contraídas, como é o caso das preposições com os determinantes,

e os verbos pronominais (verbo+clítico) correspondem a dois lemas (cf.

exemplo: comprei-o);

O ponto de interrogação também foi lematizado;

Não foram lematizados os seguintes segmentos:

 truncamentos, repetições, reformulações, segmentos ininteligíveis

ou pouco claros. ou estrangeirismos não foram lematizados;



 segmentos extralinguísticos: pausas (curta e longa), pausas

preenchidas, risos, cinesia.

vi) Áudio

 Ao selecionar a opção Áudio, é possível ver o símbolo antes de cada segmento

textual.

 Em relação à segmentação das produções é preciso saber que cada segmento foi

delimitado em função das seguintes opções:

 para a tarefa 2, de acordo com a produção dos diferentes atos ilocutórios;

 para a tarefa 5, como consiste na leitura de um texto escrito, a segmentação

foi feita respeitando a pausa assinalada, ortograficamente, com um ponto

final;



 para as tarefas 6 e 7, por palavra;

 para as tarefas 1 (entrevista) e 3 (conto de uma história a partir de suporte

pictórico), com base nas pausas longas que estruturam o discurso.

 Se pretender ouvir a produção integral, sem interrupções clique no símbolo na

figura que precede a transcrição.

 No final da transcrição, é possível selecionar outra opção de visualização da produção,

clicando em Representação da onda sonora.

 Esta opção permite:

i. ouvir os segmentos textuais, um a um, clicando sobre cada um deles;

ii. ouvir a produção integral, clicando em play

iii. parar a reprodução, puxar para trás ou para a frente, as vezes necessárias, utilizando os

botões de comando:

iv. escolher um segmento clicando diretamente na onda.


