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Bill Mcdavid
(1942-2014)

I am very sad to have to report that my good friend, walking
companion and colleague, Bill McDavid, died in Rio de Janeiro
on Tuesday, 30th September.
Bill first came to Brazil as a Fullbright scholar in the mid-1960s
to carry out research in Salvador, for his M.A. thesis from the
University of New Mexico, in Albuquerque, his home town and
state, of whose cultures Bill was very proud. He told me it was
far from easy for a young, innocent, blond, blue-eyed American
to study at the Federal University of Bahia so soon after the
1964 coup. But Bill no doubt made the most of it, as always,
learning capoeira with the old masters, and beginning his
lifelong love, fascination and study of things Brazilian.
Bill’s resulting dissertation, on the stereotypical members of
Brazilian society, as portrayed in Jorge Amado’s novels, was
ground-breaking for that time, and fostered Bill’s continual
interest in contrasting Brazilian and North American clutures.
He just had a birthday, on 12th September, wich often fell,
appropriately enough, during our “Semana da Patria”.
Bill worked in the States during the turbulent late 1960s as the
coordinator of intensive immersion courses in Portuguese for
future Peace Corps workers destined for Brazil; his future wife,
Dinora, was one of the all-Brazilian teaching staff. That was
Bill’s first taste of language teaching/learning.
Back in Brazil, Bill was a Field Director for Peace Corps
volunteers, doing what he loved, traveling
around Brazil. In this he was stationed first
in Vitoria, ES, where his daughter, Erika was
born, later in Rio de Janeiro, and his son
Patrick is a Carioca.

I am very sad to have to report that my good friend,
walking companion and colleague, Bil McDavid, died
in Rio de Janeiro on Tuesday, 30th September.
Bill took over from Anne Whitfield as the TESOL teacher
development officer and editor for Ao Livro Tecnico. This again
enabled Bill to do what he most enjoyed and did best: to travel
throughout Brazil, setting up TESOL development courses,
working together with fellow teachers, and launching new
teaching materials.
I first met Bill in 1980 at one of several APIB Conferences, the
pre-cursor of BrazTesol, held annualy in Rio de Janeiro. We
subsequently ran courses for teachers in Curitiba and other
cities in Paraná. Bill was a joy to work with: always flexible,
never uptight, open to new ideas and approaches and always
demonstrated his fascination for books. In Curitiba, Bill teamed
up with Phil Young (they had known each other in Vitoria), from
whom he taught in Paraná, Santa Catarina and Florida. In the
last decade of his working life, Bill was the International Testing
Manager for CCAA, and in this role often ran stalls at Braztesol,
at TESOL conferences in the USA, Canada and even South
Korea. And this final post once more gave him the opportunity
to show his professional strengths, travelling all over Brazil, to
enthusiastically encourage ESOL practitioners to develop,
study and, above all, enjoy their privileged position, as he saw
it, of language teachers in the classroom.
And over the past 20 years I’ve had the privilege of being able
to share together with him one of his other great joys: walking
the trails of the Mata Atlântica in the Tijuca Forest and other
Brazilian national parks. He will be sorely missed.
Ah, que saudades!
Esse texto foi publicado originalmente na revista BrazTesol, por David Shepherd.
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How to Say:

Tecnologia como aliada
no aprendizado!
Durante os estudos de um novo
idioma é normal aparecerem
diversas dúvidas durante o
processo de aprendizado,
principalmente sobre como
determinadas palavras são
pronunciadas.
Para quem quer dar um up no vocabulário, o aplicativo
gratuito How to Say é uma ótima dica. Também conhecido
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como “dicionário falante”, o app traz todas as pronúncias
gravadas por pessoas naturais de vários países, assim
disponibiliza um sotaque mais fiel e confiável. Além disso
é possível escolher o áudio com vozes femininas ou
masculinas em até oito idiomas.
O download do How to Say pode ser feito em dispositivos
móveis, como smartphones e tablets, que funcionem com
sistema Android. Ele ainda não está liberado para aparelhos
da Apple. Vale a pena acessar e treinar o seu inglês!
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