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RESUMO 
 
 
 

 Este estudo pretende investigar como a interação professor-aluno influencia 

na compreensão textual e na construção de significados em Língua Estrangeira 

(Inglês). Serviram de base teórica para a análise o modelo de leitura de Ruddell & 

Unrau (1994), a tipologia de perguntas e respostas proposta por Coracini (2002), 

os estudos sobre o processo de compreensão Koch (1997/2003), entre outros.  Os 

referidos autores concebem a leitura como um processo de construção de 

significados, concepção por nós partilhada.  A metodologia consistiu na 

observação gravação, transcrição e análise de algumas aulas do curso de Inglês 

Instrumental da UFPE. Também foram aplicados alguns questionários com o intuito 

de obtermos algumas informações relevantes a esta pesquisa. Os resultados 

evidenciaram não só a concepção de leitura subjacente à prática da professora, 

mas também um tipo de interação predominantemente assimétrica. As perguntas e 

respostas em sala da de aula conduziram a uma compreensão superficial do texto, 

não havendo espaço para a construção de significados pelos alunos. Tais 

constatações apontam para a necessidade de um redirecionamento da prática de 

leitura em LE, embora não possamos afirmar que se trata de uma constante nos 

cursos de Inglês Instrumental. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 This study aims to investigate how the interaction between teacher and 

student influences text comprehension and  the construction of meaning in Second 

Language (English) reading classes. The theory is based on the Ruddell & Unrau 

model of reading (1994); the Coracini question and answer typology (2002); the 

studies about comprehension processes developed by Koch (1997/2003), and 

other sources.  The authors mentioned above define reading as a process that 

involves construction of meaning, a view we share. The methodology consisted of 

observation, recording, transcription, analysis of some ESP classes from the 

Federal University of Pernambuco.  Some questionnaires were also applied in order 

to get some relevant information to this research. The results not only show the 

conception of reading that really underlies the teacher’s attitudes in class, but also 

an asymmetrical interaction in the reading classes. The questions and answers in 

the classroom led to a superficial comprehension of the text, with no room for the 

construction of meaning by the students.  The results point to a change in Second 

Language reading practice, but that doesn’t mean that such condition is typical of 

all ESP classes  in Brazil. 

 

 

 

Key-words:  reading; interaction; comprehension 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura consiste numa forma de interação consigo mesmo, com o outro e 

com o mundo.  É através da leitura que hipóteses são formuladas, que concepções 

são criadas e recriadas, que o senso crítico é desenvolvido, enfim, que significados 

são construídos.  

Dentro dessa visão cognitivosociointeracionista, encontra-se a concepção 

de língua subjacente a esse trabalho. Postulamos a noção de língua como prática 

social, ou seja, como uma forma de ação no mundo mediada por fatores sócio-

cognitivos. Essa noção norteará todo o desenvolvimento deste estudo que se 

ocupará em discutir aspectos relativos a interação profesor-aluno na aula de leitura 

em Língua Estrangeira (de agora por diante LE) tendo em  vista a compreensão 

textual .  Partimos da premissa de que a interação entre professor e aluno assume 

um caráter determinante no nível de compreensão de textos em LE (Inglês). 

O contexto de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira é permeado 

por fatores de ordem ideológica e cultural. Os alunos, ao depararem-se com o 

pouco conhecimento do sistema, mais especificamente do léxico da língua-alvo, 

acreditam não serem capazes de compreender um texto escrito em uma língua 

que não a sua. (cf. Moita Lopes, 2001).  

Estudos recentes têm enfatizado a importância da interação professor/aluno 

para a construção do conhecimento em sala de aula (Cazden, 1988; Moita Lopes, 

2001; Coracini, 2002, Grigoletto, 1997/2002). Alguns resultados ainda revelam 

resquícios de uma tradição estruturalista que resiste, apesar dos grandes avanços 

das pesquisas sobre ensino/aprendizagem, nestes últimos anos.  No que concerne 

à prática de leitura em Língua Estrangeira, nos deparamos ainda com um modelo 

que valoriza os processos de tradução e de decodificação. Nesta concepção de 

leitura, a compreensão limita-se às margens do texto, sem que nenhuma outra 

interpretação seja possível. Ao professor, cabe a função de levar o aluno a 

apreender um sentido único, o proposto pelo autor.  Em contrapartida, uma nova 

abordagem surge, tendo como foco o sociointeracionismo, apresentando uma 

proposta que visa à construção de significados na aula de leitura.  
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 O interesse principal para esta investigação dá-se pela presença de uma 

questão central no que se refere à leitura em LE (Inglês): Como a interação entre 

professor-aluno pode influenciar na compreensão textual e na construção de 

significados?  A partir dessa indagação, derivam outros questionamentos: a)  Qual 

a concepção de leitura subjacente à prática docente? b) Que perguntas de 

compreensão são mais freqüentes nas aulas de leitura em LE?; b) Que relação 

podemos estabelecer entre as perguntas e respostas na aula de leitura e o nível de 

compreensão do texto em LE? Essas e outras perguntas mais trazem à tona 

reflexões acerca da influência que a prática de leitura adotada pelo professor 

exerce na compreensão do texto em LE. 

 Para responder a esta e outras indagações, primeiramente faremos um 

levantamento da literatura que abarca algumas questões relacionadas ao tema. No 

capítulo 1, apresentamos uma retrospectiva dos modelos formais de leitura e sua 

influência na prática de leitura em LE.  No capítulo seguinte, definiremos alguns 

termos relacionados ao processo de compreensão.  Em seguida, descrevemos 

alguns elementos do contexto e tratamos do processo de interação na sala de 

aula. Por fim, antes da análise dos dados, fazemos algumas considerações acerca 

do Inglês Instrumental no Brasil e a sua atual configuração na UFPE. 

Este trabalho encontra justificativa ainda no fato de a leitura ser o meio mais 

eficaz de se aprender uma língua estrangeira no contexto social, cultural e 

econômico em que vivemos.(cf. PCN-LE). Desta forma, o objetivo deste trabalho 

consiste em responder aos questionamentos acima propostos a fim de estabelecer 

uma relação estreita entre a pesquisa teórica e a atividade prática, isto é, teoria e 

ensino. Ressaltamos ainda uma possível contribuição dessa pesquisa para o 

campo da Lingüística Aplicada e da Psicolingüística aplicada à leitura em Língua 

Estrangeira. 
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CAPÍTULO 1 

 

LEITURA E ENSINO: UMA RETROSPECTIVA 
 

 A pesquisa em leitura tem um pouco mais de 120 anos. Os primeiros 

estudos datam de 1879 (cf. Samuels & Kamil, 1988:22), quando Emile Javal 

publicou seu primeiro artigo sobre Fisiologia Ocular, um estudo sobre os 

movimentos dos olhos durante a leitura.  Em 1901, Edmund Huey evidenciou a 

complexidade da natureza do processo de leitura, enfatizando três elementos 

essenciais:  a) a natureza componencial da leitura, b) os estágios de 

desenvolvimento do leitor, c) as diferenças individuais.  Huey também foi quem 

primeiro se preocupou com o significado, ainda que a nível frasal. Thorndike 

(1917), contemporâneo de Huey, dissertou sobre a natureza matemática do texto. 

Segundo este autor, compreender um texto era o mesmo que resolver um 

problema matemático.  Já Buswell (1922) realizou os primeiros estudos com pausa 

na leitura, concluindo que a percepção se dá gradualmente, conforme o 

amadurecimento do leitor.  Entretanto, apesar de todos os estudos desenvolvidos, 

a preocupação com a elaboração de uma “teoria” que abarcasse a natureza 

processual da leitura só surgiu há cerca de 40 anos.  De fato, até meados dos anos 

50 e 60, não havia uma forte tradição em sistematizar os estudos sobre leitura em 

modelos formais explícitos. (cf. Samuels & Kamil, 1988). Somente com as 

mudanças ocorridas na perspectiva de estudo da língua e nos estudos sobre a 

mente humana, oriundos da Psicologia, é que se passou a dar uma atenção maior  

aos processos mentais envolvidos na leitura. Surgem, a partir daí, os primeiros 

modelos formais de leitura, dentre os quais descreveremos a seguir o de Gough 

(1976), La Berge & Samuels (1976), Rumelhart (1977), Goodman (1967, revisado 

em 1984) e Ruddell & Unrau (1994), com o intuito de compreender, de forma mais 

clara, os pressupostos estabelecidos por cada um deles e as implicações dos 

mesmos para o ensino de leitura. 

 

1.1. Do Texto ao Leitor: Modelos Ascendentes de Leitura 
 

Ao traçarmos um perfil dos estudos voltados a uma sistematização dos 

processos envolvidos na leitura, podemos constatar, dentro de um percurso 
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evolutivo, diferentes modelos que se preocuparam em descrever, cada um a seu 

modo, o funcionamento de tais processos. Num período em que se acreditava que 

o significado da leitura estava contido exclusivamente no texto, Gough (1976) e La 

Berge & Samuels (1976) procuraram desenvolver modelos formais ascendentes1 

que procurassem abarcar todos os processos utilizados pelo leitor na apreensão 

do significado atribuído pelo autor ao texto.  Gough (1976) propôs um modelo 

formal de leitura cujo objetivo era “descrever a seqüência de eventos que 

acontecem em um segundo de leitura, a fim de sugerir a natureza dos processos 

que unem esses eventos. (op. cit.: 509). Kleiman (2001:24), enumera os eventos 

propostos por Gough durante a leitura.  São eles: 
 

a) fixação ocular e movimento sacádico; 

b) representação icônica do percepto visual; 

c) identificação da letra (processo serial discreto); 

d) mapeamento das letras com a representação fonêmica abstrata da palavra; 

e) busca da entrada lexical (acessível mediante a representação fonêmica 

abstrata dos caracteres), também serialmente, palavra por palavra, (da 

esquerda à direita). 
 

Para compreender melhor os eventos acima mencionados, observemos a 

representação gráfica dos processos envolvidos na leitura descritos por Gough2: 

GRÁFICO 1:   MODELO DE GOUGH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Também é conhecido como “Bottom up”, que consiste na apreensão do significado através de um processo 
linear que vai do texto ao leitor. 
2 Traduzido de Rumelhart (1994:866) 
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Como podemos observar acima, a informação grafêmica entra no sistema 

visual onde é temporariamente registrada em forma de ícone.  Paralelamente, essa 

informação é submetida a um dispositivo reconhecedor de padrões, responsável 

pela identificação gráfica das letras. Após o trabalho de reconhecimento gráfico, as 

letras são encaminhadas a um registro de caracteres onde permanecem até que 

passem por um processo de decodificação fonêmica. Concluída essa etapa, é feita 

a junção da representação gráfica com a representação fonêmica, resultando em 

uma entrada lexical. As primeiras entradas lexicais são armazenadas 

temporariamente em uma memória primária e, em seguida, encaminhadas a um 

sistema mágico, daí o nome Merlin. Nesta última etapa, são aplicados, de maneira 

não muito clara, o conhecimento sintático e o conhecimento semântico para 

determinar a profundidade da estrutura que, por fim, será encaminhada ao 

LPOASVQSC (Local Para Onde As Sentenças Vão Quando São Compreendidas), 

ou seja, a uma memória secundária.  

Diferentemente de Gough, La Berge & Samuels (1976) estavam 

preocupados em descrever os estágios envolvidos durante o processo de 

transformação dos elementos gráficos em significados, com ênfase nos 

mecanismos da atenção e no desenvolvimento de automatismos durante a leitura. 

Vejamos, a seguir, a representação gráfica do modelo proposto por La Berge & 

Samuels3: 

 

 

                                                
3 Traduzido de Rumelhart (1994:867) 
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GRÁFICO 2 

O MODELO DE LA BERGE & SAMUELS 

 

 
 

Como podemos observar acima, o modelo de La Berge & Samuels se 

assemelha ao de Gough no que se refere ao processamento de informações. 

Entretanto, a configuração do modelo de La Berge & Samuels permite que alguns 

estágios sejam sobrepostos, o que não ocorria no modelo de Gough. 

 A estrutura básica deste modelo é composta por três sistemas de memória: 

o Sistema de Memória Visual, responsável pelo reconhecimento gráfico de letras e 

palavras; o Sistema de Memória Fonológica, encarregado da identificação 

fonológica de palavras e de grupo de palavras e, por fim, o Sistema de Memória 

Semântica, que responde pelos significados das palavras e de grupo de palavras.  

 O processamento da leitura tem início a partir do momento em que a 

informação visual do texto é captada por uma superfície sensorial e submetida a 

um conjunto de detectores de características, os quais são responsáveis pelo 

reconhecimento dos padrões gráficos dos caracteres (linhas, ângulos,...).  A 

seqüência básica de processamento consiste na transformação de características, 

c5, em letras, l3; de letras em padrões gráficos, pg2; de padrões gráficos em 

representação visual de palavras, v(p2); em seguida, em representação fonológica 

de palavras, f(p2); em significado da palavra, s(p2), e, por fim, em significado de 

grupos de palavras, s(gp2).  Devido à existência de outras formas de 

processamento neste modelo, a representação visual da palavra, v(p1), pode ser 

agrupada em um conjunto maior de palavras, v(gp1), e, posteriormente, em um 
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grupo fonético, f(gp1) antes de adquirir significado.  Outra possibilidade é a 

transformação automática da representação visual da palavra, v(p1), em 

significado.  Este percurso só é necessário quando forem discriminados os grupos 

de palavras homófonas, tais como “censo” e “senso”. 

Dentre os aspectos representativos do modelo acima descrito, apontamos o 

desenvolvimento de automatismos, o qual pressupõe a existência de 3  ou talvez 4 

estágios, como afirma Kleiman (2001:25-26).  De acordo com essa premissa, o 

leitor proficiente4 apresenta opções relativas ao sistema, ou seja, poderá organizar 

as informações processadas em unidades maiores (de forma automática) ou 

menores (mediada pela memória episódica5) a depender do grau de dificuldade e 

da familiaridade com a leitura a ser realizada. O significado da palavra é, então, 

ativado mediante uma associação direta entre a unidade fonológica e a unidade 

semântica.  

Com base no funcionamento dos modelos expostos, podemos verificar que 

pouco se preocupavam com os processos de níveis superiores (higher-level) e com 

o conhecimento e as experiências prévias do leitor, os quais eram, por completo, 

ignorados durante o processamento da leitura. Salientamos também que nestes 

modelos ainda encontra-se inserida a concepção de texto como uma unidade 

acabada de sentido, em outros termos, o texto configura-se como um agrupamento 

de sílabas, palavras e frases que possuem sentido próprio, inalteráveis. Desta 

forma, podemos afirmar que os modelos ascendentes, acima mencionados, 

norteiam numa perspectiva mais “tradicional” do ensino da leitura nas escolas, uma 

vez que o significado é imanente ao texto e impassível a múltiplas interpretações. 

Daí também emerge a concepção de leitura como um processo de decodificação, a 

qual só passará a ser questionada quando do surgimento dos primeiros estudos 

sobre os processos mentais. Nesta nova perspectiva o leitor, antes um mero 

decodificador de sentidos, passará a ser considerado o sujeito da leitura, aquele 

capaz de construir o significado, antes contido no texto. Surgem, então, os 

modelos de leitura descendentes, dentre os quais, apresentaremos, a seguir, o de 

Goodman (1967, revisado em 1984 e 1994), cujo foco de atenção recai na 

                                                
4 Goodman (1988:12) afirma que os leitores “proficientes” são tanto “eficientes” quanto “efetivos’. Eficientes 
quando são  capazes de construir um significado próprio do texto, mas que, de alguma forma, se aproxima ao 
significado atribuído pelo autor. Efetivos quando se esforçam para alcançar a eficácia. 
5 Memória de eventos físicos e temporais. 
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interação entre os processos de nível superior (higher-level) e nível inferior (low-

level), com ênfase no primeiro. 

 

1.2. Do Leitor ao Texto:  O Modelo Descendente de Goodman 
 

 Com o advento das pesquisas na área da cognição humana, Goodman 

(1962), ao iniciar seus estudos sobre o processamento da leitura, detectou que os 

estudos até então realizados tratavam a leitura apenas como um processo 

seqüencial de reconhecimento de palavras.  Outro aspecto constatado pelo autor 

foi a compartimentalização nos estudos sobre a leitura, os quais impediram uma 

visão mais abrangente do processo.  Por isso que o referido estudioso deu início 

aos seus experimentos visando a uma compreensão, de fato, dos fenômenos 

envolvidos na leitura.   

 Os primeiros estudos empíricos realizados por Goodman revelaram que a 

leitura consistia na construção de um significado a partir de um texto escrito6 e, 

portanto, era necessário ir além da lingüística para explicar os processos 

envolvidos durante a leitura. Foi quando o autor mergulhou nos estudos oriundos 

da Psicologia para melhor compreender a relação entre pensamento e linguagem, 

o que o levou à conclusão inicial de que a leitura era “um jogo psicolingüístico de 

adivinhações” (cf. Goodman, 1967).  Goodman também recorreu à sociolingüística 

como uma fonte de conhecimento a respeito das variações sociais da língua em 

uso.   

Os experimentos feitos por Goodman eram contínuos e tinham como base a 

análise científica de erros (miscues), envolvendo leitores com diferentes 

habilidades, experiências, oriundos de culturas diversas. Entretanto, somente em 

1984, ao perceber que os leitores cometiam quase os mesmos erros quando 

submetidos à analise de textos com características similares, Goodman constatou 

que a leitura não se constituía como um simples “jogo” e que o significado não era 

construído apenas pelo leitor. Foi a partir daí, então, que implementou ao seu 

modelo a escrita  e a natureza do texto escrito, caracterizando-o como um modelo 

de base interdisciplinar capaz de dar conta da natureza dos fenômenos envolvidos 

na leitura.   É quando podemos perceber mais um aspecto a ser ressaltado no 

modelo de Goodman: o rompimento dos limites entre leitura e escrita, as quais 
                                                
6 Embora os estudos sobre o processo da leitura partissem da leitura oral de textos escritos, até então, não havia 
uma preocupação com a natureza da escrita. 
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passam de uma visão dicotômica a processos interativos e indissociáveis. 

Com a reformulação deste modelo, a leitura passa a ser vista como um 

processo transacional em que o significado não mais está no texto, mas numa 

transação feita entre o leitor e o escritor.   O primeiro passa a ser um sujeito ativo e 

traz consigo um conhecimento prévio.  O segundo, por sua vez, escreve um texto 

para representar um significado, abrindo espaço para possíveis inferências do 

leitor.  Desta forma, a transação era feita a partir do momento em que os 

esquemas mentais pré-existentes eram modificados com a aquisição do 

conhecimento novo, o que levou a constituição de um modelo de natureza sócio-

psicolingüístico transacional. 

Atualmente, o modelo proposto por Goodman (1994) configura-se da 

seguinte forma: 

 

QUADRO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos do Modelo de Leitura Transacional  

Sociopsicolingüística de Goodman 
 

Sistemas de Sinais Lingüísticos 
 
- Grafofônico (simbólico) 
Ortográfico fonológico 
Fônico (relações entre sistemas semióticos) 
 
Léxico-Gramatical (estrutural) 
 
Sintaxe /gramática morfologia 
Ordem de funções escolha de palavras (wording) 
Inflexões 
Função de palavras 
 
- Semântico-pragmático (significado) 
 
Semântico  Pragmática 
Ideacional 
Interpessoal 
Textual 
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Os elementos do modelo acima atuam, como o próprio Goodman afirma, de 

forma transacional, ou seja, elementos de diferentes níveis na construção operam 

sistematicamente e de forma paralela na construção do sentido do texto.  

 Como podemos observar, o modelo de Goodman (1994) consistiu em um 

grande avanço nos estudos acerca da leitura, pois o leitor, que antes era um mero 

“decodificador” de caracteres, passa a atuar de forma ativa na construção do 

significado do texto mediante o uso de aspectos cognitivos, os quais incluem o uso 

do conhecimento prévio7 do leitor (cf. Kleiman,1989).  A partir dessa perspectiva, 

Goodman passa a admitir inúmeras possibilidades de leitura para o mesmo texto. 

Isto se devia ao caráter individual que o autor atribui ao processo no seu modelo.   

Esta nova concepção de leitura passaria a funcionar como um norte para o 

ensino da leitura na escola nos anos subseqüentes, uma vez que se passou a dar 

mais ênfase a figura do leitor como um sujeito único, provido de significação 

                                                
7 Maiores considerações serão feitas adiante sobre os tipos de conhecimento ativados no processo de 
compreensão. 

- Estratégias Cognitivas 
 
Iniciação / reconhecimento (ato de ler) 
Amostragem / seleção 
Predição 
Inferência 
Confirmação / contestação 
CorreçãoTérmino (ato de ler) 
 
- Ciclos 
- Visual 

Escanear 
Fixar 

 
- Perceptual 

Formação da imagem 
Janela estreita 
Uso do esquema 

- Sintático 
Fixa a estrutura de superfície 
Aplica transformações 
Fixa a estrutura profunda 

- Semântico 
Assimilação 
Acomodação 
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própria, em outras palavras, qualquer leitura era aceitável.  

É importante lembrar, entretanto, que apesar do modelo supracitado 

considerar a leitura como um processo interativo entre texto e leitor, sua ênfase 

ainda recai sobre o papel do leitor no processo de leitura.  Daí situarmos o mesmo 

dentro de uma abordagem descendente. 

 Passemos agora ao estudo de alguns modelos pautados numa perspectiva 

(sócio) interacionista de leitura. 

 
 
1.3.  O  Leitor e o Texto: Perspectivas Interacionistas e Sociointeracionistas 

 

Influenciado por uma visão interacionista vigente, Rumelhart (1994) 

desenvolveu um modelo dentro do qual os processos ascendentes (bottom up) e 

descendentes (top down) passassem a ser complementares e não excludentes, tal 

como se via nos modelos lineares de Gough (1976); La Berge & Samuels (1976).  

Nesta nova perspectiva, a informação obtida era resultante de um trabalho 

cooperativo entre os processos de nível inferior e de nível superior, sob o controle 

deste último. 

Vejamos, a seguir, o modelo de Rumelhart8: 

GRÁFICO 3  

O MODELO INTERATIVO DE RUMELHART 

 
 

 
 
                                                
8 Traduzido de Rumelhart (1994:878). 
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O modelo acima foi elaborado a partir de algumas falhas encontradas por 

Rumelhart nos modelos lineares, pois, segundo o autor, tais modelos não davam 

conta de todos os fenômenos envolvidos no processo de leitura. De acordo com 

Rumelhart, somente os modelos não-lineares ou interativos permitem uma 

compreensão global dos fenômenos envolvidos na leitura e o reconhecimento, em 

um dado espaço de tempo, de uma seqüência maior de letras cuja combinação 

forme uma palavra.  Por exemplo, a seqüência de letras em ALUNO é mais 

facilmente apreendida do que LUNAO.  A apreensão das letras também poderá 

ocorrer de forma mais eficaz se a mesmas pertencerem à estrutura ortográfica da 

língua, mesmo que a seqüência em que se encontrem não forme uma palavra 

existente naquele sistema.  Na língua portuguesa, a apreensão da seqüência de 

letras em JOLUTINA (cvcvcvcv) é mais fácil do que na seqüência JTILUNAO 

(ccvcvcvv). 

Dentre outras observações feitas pelo autor, está a que postula que a 

percepção das palavras depende do meio sintático onde elas se encontram.  Para 

tanto, a organização por pares semânticos torna-se imprescindível para o 

reconhecimento imediato das palavras. É o que acontece em PROFESSOR – 

ALUNO e MESA – CADEIRA. Outro aspecto está relacionado ao campo da 

sintaxe, o qual estaria atrelado a um campo maior, denominado por Rumelhart de 

contexto semântico. Portanto, a sentença “O banco está quebrado” retrata um caso 

de ambigüidade, dada a duplicidade semântica da palavra banco (banco = objeto e 

banco = agência bancária).  Desta forma, a identificação correta da palavra banco 

só será desfeita quando a mesma for inserida em um segmento maior como “As 

ações da agência caíram 50% desde o início do mês. O banco está quebrado.”  

Por fim,  Rumelhart conclui que a interpretação do que nós lemos depende do 

contexto em que se encontra o texto e da constante interação entre os 

conhecimentos sintáticos, semânticos, lexicais e ortográficos, sendo estes dois 

últimos influenciados pelos primeiros. 

 Numa perspectiva diferente da do modelo de Rumelhart (1994) e dos outros 

modelos formais de leitura até então apresentados (Gough, 1976; La Berge & 

Samuels, 1976; Goodman, 1967;1984), Ruddell & Unrau (1994) propõem um 

modelo socio-cognitivo interativo, cujo objetivo é o de explicar o processo de leitura 

no contexto da sala de aula. Tal modelo aplica-se diretamente à proposta de 
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estudo apresentada e, sendo assim, faremos um estudo mais detalhado dos 

elementos do mesmo, com o intuito de discutir, em linhas gerais, a inter-relação 

entre estes elementos e a compreensão textual em sala de aula. 

Recentemente, a tendência no processo de ensino/aprendizagem de leitura 

em LE apóia-se numa abordagem sociointeracionista, tal como propõem Ruddell e 

Unrau (1994).  Para estes autores, a leitura é vista como um “processo de 

negociação de significado que envolve a interação entre o texto, o leitor, o 

professor e a comunidade da sala de aula” (Ruddell, 1994 ). Desta forma, a 

construção de significados nas aulas de leitura caracteriza-se como um processo 

colaborativo entre componentes com papéis bem definidos, tal como se pode 

observar a seguir: 
 

a) O aluno-leitor:  criador de significados; 

b) O texto:  fonte inicial para a construção de significados; 

c)  O contexto da sala de aula:  ambiente de negociação de significados; 

d) O professor:  negociador de significados. 

 

 Transferindo os dados acima mencionados para um campo visual, teríamos 

a seguinte representação:   

  

GRÁFICO 4 

O MODELO DE RUDDELL & UNRAU9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Adaptado de Ruddell e Unrau (1994) 
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Como ilustra o modelo acima, a concepção de leitura para os autores 

supracitados  “consiste em um processo de construção de significados pautado na 

interação entre os elementos presentes no ambiente de aprendizagem” (Ruddell & 

Unrau, 1994). 

O aluno-leitor participa deste processo trazendo à tona suas experiências de 

vida, valores e crenças, os quais exercem influência direta na construção do 

sentido do texto. Tais aspectos estão atrelados, respectivamente, às condições 

afetivas. 

As condições afetivas envolvem a motivação e a atitude do leitor em relação 

ao texto e, portanto, influenciam diretamente a decisão e a intenção de ler. Desta 

forma, o interesse do leitor pela leitura (ou não) de um texto específico dependerá 

não só do propósito a ela atribuída, mas também do conteúdo, formato do texto, do 

estilo do autor, etc. 

Rosenblatt (1994) afirma que o leitor poderá apresentar duas posturas 

básicas em relação ao texto: eferente e estética. Na primeira, o leitor posiciona-se 

de forma a abstrair idéias e conceitos a partir da leitura do texto.  Na segunda, o 

leitor adentra em um mundo de sentimento e imaginação do texto. Segundo a 

autora, o leitor ainda poderá adotar as seguintes posturas: 

 

a) postura social: o leitor estabelece uma negociação de idéias com base nas                                        

       práticas e conhecimentos sociais adquiridos; 

b) postura textual:  o leitor preocupa-se com os padrões e convenções do texto; 

c) institucional: o leitor assume conceitos que se adaptam às perspectivas da  

       instituição da qual faz parte; 

d) postura  de campo:  o leitor relaciona as idéias e os conceitos adquiridos a  

       sua área de conhecimento específica. 

 

No que concerne aos aspectos motivacionais,  Gardner & Lambert (1972), 

em seus estudos sobre o aprendizado de uma LE, identificaram a existência de 

dois tipos básicos de motivação: a instrumental e a integrativa. A motivação 

instrumental estaria relacionada ao interesse do aprendiz em aprender uma 

segunda língua para fins estritamente profissionais e/ou financeiros, enquanto que 

a motivação integrativa estaria atrelada ao envolvimento do aprendiz com a cultura 

ou com a comunidade falante da língua-alvo. Para estes autores, aprendizes 
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integralmente motivados obtêm resultados mais significativos no aprendizado de 

uma língua estrangeira do que os instrumentalmente motivados.  Entretanto, 

trabalhos mais recentes vêm mostrando resultados que se contrapõem aos 

apresentados pelos autores acima. Brown (1992) constatou através de seus 

estudos que o aprendizado de uma língua estrangeira pode ser eficaz mesmo sem 

nenhuma referência ao contexto cultural da língua-alvo.   

Segundo a autora citada, os aspectos afetivos encontram-se imbricados aos 

aspectos cognitivos e atuam de forma colaborativa, exercendo um papel vital na 

construção de significados.  Ao ler um texto, experiências pessoais, crenças e 

valores adquiridos pelo leitor na interação social são imediatamente ativados e 

exercem influência direta no sucesso (ou não) da leitura de um texto. Como bem 

afirma Pinto (2002:34)   “a motivação do leitor, seus valores e sua atitude para com 

o conteúdo influenciam a aquisição de novas idéias, o processamento textual, a 

interpretação do texto e o uso de estratégias metacognitivas10”.  Quando estas 

crenças e valores não coincidem com os do professor, poderá ocorrer um impasse 

na construção de significados no ambiente de aprendizagem. Para tanto, se faz 

necessário que o professor seja sensível a essa bagagem cultural do aluno, de 

forma a otimizar o processo de leitura do mesmo. 

  No modelo proposto Ruddell e Unrau (1994:1008), as condições cognitivas 

envolvem conhecimentos11 declarativos e processuais. O primeiro envolve fatos, 

eventos, conceitos, língua e teorias acerca do mundo. O segundo consiste em 

estratégias de uso do conhecimento.  Conhecimentos estes que são armazenados 

na memória em forma de estruturas denominadas de esquemas que permitem a 

busca de informações, inferências e a reorganização e reconstrução do conteúdo 

do texto. Quanto às estratégias metacognitivas, estas são responsáveis pela auto-

monitoração e construção do sentido durante a leitura. 

 Dentre outros aspectos a serem considerados, destacam-se ainda os 

padrões de interação em sala de aula e o ambiente de aprendizagem. De acordo 

com o modelo em estudo, ambos aparecem sob o controle do professor, como 

elementos importantes para um uso efetivo do texto em sala de aula.  

                                                
10 Um estudo mais sistemático sobre as estratégias metacognitivas será feito mais adiante. 
11 Uma abordagem mais ampla acerca dos diferentes tipos de conhecimento será feita em um capítulo 
destinado à compreensão textual. 
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A concepção do professor “mediador” não é recente, Sócrates, importante 

filósofo grego, já dizia que a tarefa do professor é “ensinar”, não no sentido mais 

tradicional da palavra. Segundo Sócrates, o professor deverá auxiliar o aluno a 

tornar-se consciente do conhecimento que já possui. Destarte, o ensino deve 

voltar-se para um processo colaborativo em que tanto o professor quanto o aluno 

buscam o aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos. 

 Na perspectiva de Ruddell & Unrau (1994), alguns traços da personalidade 

do professor são considerados “ingredientes” essenciais para o êxito no processo 

de ensino-aprendizagem.  Dentre os aspectos mencionados pelos autores, 

estariam a afetividade, a empatia, a cordialidade, a flexibilidade, o interesse, a 

tolerância, e a flexibilidade.  Com esse perfil, o professor é capaz não só de 

motivar e despertar a curiosidade no aluno, mas também compreender melhor as 

diferenças individuais em um ambiente de aprendizagem e, consequentemente, 

traçar uma proposta eficaz para a construção do conhecimento.  Assim como o 

aluno, o professor também traz consigo toda a sua “bagagem”.  O conhecimento 

prévio, os valores e as crenças constituem-se, respectivamente, como elementos 

cognitivos e afetivos, responsáveis pelas atitudes e posturas adotadas pelo 

professor na sala de aula.  Em outros termos, tais elementos funcionariam como 

diretrizes norteadoras para a concretização dos objetivos inicialmente propostos. 

O engajamento do aluno no processo de leitura deve prescindir de estímulos 

para o ato de ler. Com isso, a figura do professor no contexto de sala de aula 

torna-se imprescindível à motivação dos alunos e à conseqüente participação dos 

mesmos nas discussões em grupo.  Entretanto, para que isso se torne possível, 

faz-se necessário que o professor dispa-se de seu etnocentrismo sociocultural, de 

forma a compreender também os valores e crenças do aluno. Só assim, será 

possível criar uma atmosfera propícia à negociação de significados. 

No que tange às condições cognitivas do professor, é importante lembrar 

que estas exercem um papel importantíssimo na compreensão do processo 

realizado pelo leitor na construção de significados. O conhecimento da literatura, 

do conteúdo, das estratégias metacognitivas e das estratégias de ensino são, 

dentre tantos outros fatores, decisivos no processo de instrução em sala de aula.  

Em outras palavras, “a interpretação que o leitor fará sobre o texto dependerá 

muito da postura instrucional do professor e das estratégias que este seleciona 

para empreendê-la.” (Ruddell & Unrau, 1994:1029).  
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  O texto, por sua vez, constitui-se como uma fonte de informação a partir da 

qual o leitor se desenvolve enquanto "ser social".  Ao professor, cabe a tarefa de 

gerenciar o desenvolvimento das atividades em sala de aula, de modo a conduzir 

os alunos à construção de significados a partir da leitura e apreciação do mesmo. 

De fato, professores e alunos lêem e interagem através de textos.  E não é só isso. 

Além de ler o texto escrito, o leitor ainda deverá fazer uma leitura da tarefa, da 

estrutura de autoridade, do professor (suas expectativas, intenções, etc.) , do 

ambiente sociocultural e da dinâmica social do grupo, tais como regras gerais e 

padrões de interação, entre outros. 

A seguir, algumas noções referentes à língua, texto e cognição. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

ASPECTOS DA COMPREENSÃO TEXTUAL 
 
 

 A noção do termo compreensão tem levantado diferentes teses sobre o 

assunto nestes últimos anos.  Afinal, o que significa compreender um texto?  

Goodman (1994) estabelece a distinção entre “compreender” e “compreensão”. 

Para o autor, o primeiro consiste nos processos envolvidos no ato da ler . Já o 

segundo, é o produto, ou seja, a apreensão do conteúdo do texto.   

Com o surgimento dos modelos formais de leitura, alguns dos quais já foram 

abordados no capítulo anterior, surgem também diferentes concepções acerca do 

termo compreensão. Nos modelos de Gough (1976) e La Berge & Samuels (1976), 

a compreensão era vista como um processo linear, ou seja, o significado era 

imanente ao texto, cabendo ao leitor a tarefa de decifrá-lo, seguindo etapas pré-

determinadas.  Como pudemos ver, nestes modelos, o conceito de compreensão 

não levava em conta os conhecimentos prévios do leitor na atribuição do 

significado.   

Somente com o advento dos estudos na área da cognição humana, por volta 

da década de 80, a figura do leitor passou a adquirir um “status” na leitura, sendo 

atribuída a este a total responsabilidade na construção do sentido do texto. A 

noção de compreensão é, então, ampliada, passando a ser considerada como um 

processo cognitivo no qual o leitor lança mão de suas experiências e 

conhecimentos prévios ao atribuir significação ao texto. 

Essa concepção ainda viria a adquirir dimensões maiores com a 

incorporação do sociointeracionismo aos estudos da leitura.  É quando surgem os 

denominados modelos interacionais (Kleiman, 1989), dentre os quais se inserem 

os de Rumelhart (1994) e Ruddell & Unrau (1994). Nesta perspectiva, o significado 

deixa de residir unicamente no leitor e a compreensão passa a ser vista como um 

processo interacional entre este e o texto. 

Passaremos agora a alguns conceitos indispensáveis ao estudo proposto, 

antes de prosseguirmos com nossas reflexões acerca da compreensão textual. 
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2.1. Língua, Cognição, Texto e Contexto: Tecendo Conexões 

 

 Como ponto de partida, faremos alguns esclarecimentos acerca dos termos 

utilizados nesta investigação. Termos estes que vêm norteando os estudos sobre 

os processos de compreensão textual nos últimos anos. 

 Recentemente, temos ouvido muito falar em “estratégias cognitivas”, 

“abordagem cognitiva”, “processos cognitivos”, enfim, uma vasta gama de 

conceitos que envolvem o termo cognição. Mas afinal, o que é cognição? De 

acordo Flavell, Miller & Miller (1999) a cognição envolve, numa perspectiva mais 

tradicional, o conhecimento, a consciência, a inteligência, o pensamento, a 

imaginação, a criatividade, a estratégia, o raciocínio, a inferência, a fantasia e o 

sonho. Como podemos ver, trata-se de uma gama de termos, o que torna 

praticamente impossível defini-la claramente.  Aqui, utilizaremos o termo para nos 

referirmos às diferentes formas de conhecimentos necessários à compreensão 

textual.  

 Adentraremos agora em outro conceito subjacente a este estudo.  Trata-se 

da noção de língua, que entendemos como uma prática social, ou seja, uma forma 

de ação no mundo mediada por fatores sociocognitivos (cf. Marcuschi, 1989).   Ao 

assumirmos esta posição, passamos a acreditar que o texto não é um produto final 

pronto para ser “digerido” pelo aluno.  Em outros termos, a compreensão não é 

apenas um processo de decodificação, nem uma atividade individual, mas uma 

atividade colaborativa entre o texto e o leitor que, ao fazer uso de seus 

conhecimentos prévios, valores, crenças e condições afetivas durante a leitura, 

atua diretamente na construção do significado. Vale-se ressaltar ainda que, na sala 

de aula, essa construção de significados perpassa pela interação entre professor-

aluno e aluno-aluno. 

 No que concerne à noção de texto, Koch (2003:20), apoiada nos 

pressupostos de Beaugrande, (1997), defende a tese, por nós partilhada, de que o 

mesmo trata-se de “um evento comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, 

cognitivas e sociais.”   De acordo com esta perspectiva,  o texto constitui-se como 

uma atividade dialógica para o qual convergem o texto e o leitor.   

 Definir contexto talvez seja a tarefa mais difícil, dada as suas diferentes 

dimensões: cognitiva, social, cultural, histórica, etc. Entretanto, ao tomarmos a sala 

de aula como alvo da nossa investigação, apenas duas vertentes nos interessam.  
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A primeira vê o conceito de contexto enquanto parte da cognição humana. Assim 

sendo, o contexto pode englobar todos os tipos de conhecimento ativados na 

memória dos actantes sociais que necessitam ser mobilizados por ocasião do 

intercâmbio verbal (cf. Koch, 2003:24).  Neste âmbito, situam-se ainda as 

estratégias cognitivas e metacognitivas. A segunda concepção, que será abordada 

mais adiante, apóia-se numa perspectiva etnográfica, em que são levados em 

conta aspectos relacionados ao meio social e cultural em que se situa o indivíduo.   

Antes de passarmos a uma discussão mais detalhada acerca das noções de 

contexto acima mencionadas, faremos uma reflexão sobre o uso de gêneros e sua 

relação com a leitura em LE.  

 

2.2.  Gêneros Textuais e Leitura em Língua Inglesa 

 

 A tendência atual das pesquisas lingüísticas tem, como um dos enfoques 

centrais, a discussão sobre a utilização de gêneros textuais como instrumento no 

âmbito de aprendizagem de língua materna e de língua estrangeira. 

 Estudos recentes vêm apontando, cada vez mais, a necessidade de se 

trabalhar com gêneros textuais na sala de aula (cf. Dionisio, Machado & Bezerra, 

2002) em detrimento aos métodos tradicionais de ensino de língua que não 

priorizam esse tipo de abordagem.  No que concerne às línguas estrangeiras, o 

estudo realizado por Gazotti (1999 apud Cristóvão, 2001:24), entitulado Genres: an 

alternative to ELT, aparece como uma proposta à incorporação dos gêneros 

textuais ao ensino de LE.  Dentro desta perspectiva, parte-se da premissa básica 

de  gênero como  um  “(mega-) instrumento para agir em situações de linguagem” 

(Dolz & Schneuwly, 1996:57).  Em outros termos, a idéia de gêneros defendida 

neste trabalho é de que os mesmos se constituem como práticas de linguagem 

historicamente construídas que devem ser utilizadas como instrumento de 

mediação da estratégia de ensino e como material de trabalho necessário e 

inesgotável para o ensino da textualidade. 

Situando-se numa perspectiva bakhtiniana, Dolz & Schneuwly (1996) 

delimitam três dimensões básicas inerentes a todo e qualquer gênero.  São elas: 

 

a) os conteúdos que são (que se tornam) dizíveis através dele; 

b) a estrutura (comunicativa) particular dos textos pertencentes ao gênero; 
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c) as configurações específicas das unidades de linguagem, que são, 

sobretudo, traços da posição enunciativa do enunciador, e os conjuntos 

particulares de seqüências textuais e de tipos discursivos que formam 

sua estrutura. 

 

 Ainda segundo os autores, as estratégias de ensino exercem um papel 

indispensável na apropriação de determinados gêneros em sala de aula, uma vez 

que devem fornecer aos alunos os instrumentos necessários a uma progressão 

contínua.  Em outros termos, isto implica na capacidade do professor de intervir 

numa seqüência didática de forma a: 

 

a) adaptar a escolha de gêneros e situações de comunicação às capacidades 

de linguagem apresentadas pelos alunos; 

b) antecipar as transformações possíveis e as etapas que poderiam ser 

transpostas; 

c) simplificar a complexidade da tarefa, em função dos elementos que 

excedem as capacidades iniciais das crianças; 

d) esclarecer com os alunos os objetivos visados e o itinerário a percorrer para 

atingi-los; 

e) dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens; 

f) ordenar as intervenções de maneira a possibilitar transformações; 

g) escolher os momentos de colaboração com os outros alunos para facilitar as 

transformações; 

h) avaliar as transformações produzidas. 

 

 Com base nestas observações, podemos afirmar que, dado o contexto do 

processo de ensino/aprendizagem de leitura em LE nestes últimos anos, alguns 

aspectos são, no mínimo, passíveis de uma reflexão mais profunda, a começar 

pela concepção de leitura subjacente à prática docente na sala de aula de LE (cf. 

Coracini, 2002).  Outro aspecto a ser observado são as atividades de compreensão 

propostas pelo professor ou pré-estabelecidas pelos livros didáticos as quais 

buscam, na maioria das vezes, o reconhecimento ou localização de idéias já 

existentes no texto que, por sua vez, é constantemente utilizado como um mero 

pretexto para o ensino de gramática, de vocabulário ou de outra estrutura 
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lingüística (cf. Cristóvão, 2001:9).  Por último, destaca-se a ideologia vigente na 

sala de aula, a qual determina os papéis a serem incorporados por aluno e 

professor respectivamente.  Ao primeiro é reservado a condição de mero receptor 

do conhecimento, já ao segundo é delegado todo o saber que lhe é legitimado pela 

instituição escola.   

 Ao considerarmos que a natureza da linguagem é essencialmente social, o 

que implica afirmar que os significados de uma língua são construídos 

dialogicamente, ou seja, na relação com o outro e com o mundo social que os 

cerca, o papel da interação é determinante para que se possa realmente conceber 

a leitura como uma atividade socialmente constituída.  Desta forma, faz-se 

necessário que o professor esteja consciente de sua função mediadora de modo a 

atuar concretamente na ZPD12 (Zona de Desenvolvimento Proximal), utilizando-se 

dos gêneros como instrumento e objeto para conduzir o aluno a agir de forma 

autônoma no mundo social.  Entretanto, não podemos esquecer de que os 

significados atribuídos a um determinado texto são permeados por fatores culturais 

e ideológicos, daí a necessidade de que o papel do outro imprima um caráter social 

ao processo de leitura. Em caso contrário, a “interação” entre o texto, o professor e 

o aluno estaria restrita à construção de um sentido único (do autor do texto) e 

inquestionável, resultando em uma homogeneização do significado na aula de 

leitura. (Grigoletto, 1997:88). 

 Dada as condições acima estabelecidas, a diversidade de sentidos na aula 

de leitura deve levar em consideração as condições de produção do texto a ser 

lido. Nessa perspectiva é que se propõe uma construção de significados na aula de 

leitura permeada pela utilização de textos de circulação social (gêneros), o que 

contribuiria para caracterização da sala de aula como um espaço heterogêneo de 

significação.      

 De acordo com os PCN-LE, o contato com a diversidade de textos deve 

fazer parte do conteúdo a ser ensinado. Desta forma, viabilizar o envolvimento do 

aluno com diferentes gêneros proporcionará ao mesmo a identificação da função 

social e dos aspectos organizacionais do texto.  A seleção de temas também 

aparece como um fator importante na ativação de conhecimentos diversos 

(conhecimento de mundo e o conhecimento sistêmico) que levem o aluno a 

                                                
12 Cf.  estudos sobre o sociointeracionismo de Vygotsky. 
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estabelecer relações entre texto e contexto13 durante o processo de compreensão 

na leitura. 

 Cristóvão (2001) afirma que o trabalho com gêneros na sala de aula requer 

estratégias de compreensão diferentes (dada as particularidades de cada gênero) 

e alerta para alguns aspectos relevantes na escolha das atividades com gêneros, 

tais como: 

 

a) a dimensão psicológica, incluindo as motivações, a afetividade e os 

interesses dos alunos; 

b) a dimensão cognitiva, refletindo a densidade do tema e o estatuto do 

conhecimento dos alunos; 

c) a dimensão social, envolvendo a densidade social do tema, suas 

potencialidades polêmicas, a relação entre eles e os participantes, os 

aspectos éticos, sua presença real no interior ou no exterior da escola e a 

possibilidade de, com ele, se desenvolver um projeto de classe; 

d) a dimensão didática, que demanda num tema que não seja excessivamente 

cotidiano e que comporte o apreensível.  

 

Como se pode observar, a proposta contida nos itens acima consiste no 

desenvolvimento de habilidades lingüísticas através de textos empíricos. 

Entretanto, vale salientar que a autora supracitada reconhece que não se trata de 

uma tarefa de fácil transposição didática, uma vez que todos os elementos do 

contexto da comunicação devem ser considerados. 

 Ao presumir que todo ato comunicativo se realiza socialmente através de 

gêneros, justifica-se, mais uma vez, a idéia de uma abordagem de leitura com base 

na diversidade de gêneros. Como bem sugerem os PCN-LE, os textos 

selecionados na aula de língua estrangeira devem, de alguma forma, ser familiares 

aos que os alunos têm um maior contato em língua materna, tais como:  rótulos de 

embalagens, receitas, entrevistas, textos publicitários, quadrinhos, cartas, artigos 

de jornal, etc.    Em outros termos, a pluralidade de gêneros  deve ser uma prática 

indispensável  também  à leitura em LE. 

                                                
13 Entenda-se contexto como o meio social. 
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Esclarecida a noção de gênero e sua relação com a leitura em LE, 

passaremos agora à primeira dimensão contextual anteriormente mencionada. 

 

2.3. Por trás das Câmeras: Aspectos implícitos à Leitura 

 

 Muitos esforços têm sido feitos, ao longo destes últimos anos, na tentativa 

de desvendar os processos envolvidos na leitura.  Trata-se, na verdade, de uma 

tarefa árdua para pesquisadores e psicólogos educacionais, haja vista os aspectos 

cognitivos, afetivos e socioculturais envolvidos neste processo, 

 Com o surgimento do cognitivismo, no início da década de 80, houve a 

preocupação em se estudar os processos mentais da leitura que, até então era 

vista apenas com base nas observações externas do comportamento do leitor, 

apoiando-se no princípio behaviorista de estímulo-resposta. Em decorrência disso, 

identificou-se a necessidade de se descrever as estratégias utilizadas pelo leitor 

para se chegar à compreensão de um texto. Wenden (1991) define estratégias 

como “operações mentais utilizadas pelos aprendizes para facilitar o aprendizado 

de uma nova língua e, consequentemente, promover a autonomia”.  Partindo dessa 

definição, passaremos a um estudo mais detalhado acerca do papel de tais 

estratégias para o processamento textual. 

 Pesquisas recentes sobre o processamento da leitura têm classificado as 

estratégias em dois grandes grupos: estratégias cognitivas e estratégias 

metacognitivas (Leffa, 1996; Brown, 1980; Wenden, 1991; Flavell, 1979; Baker & 

Brown, 1984; Cohen, 1998). 

Durante a leitura de um texto, o leitor lança mão de várias estratégias 

metacognitivas que o torna capaz de avaliar seu nível de compreensão com base 

nas suas experiências prévias e no conhecimento acerca do conteúdo presente no 

texto. Segundo Leffa (1996), a metacognição na leitura "trata do problema do 

monitoramento da compreensão feito pelo próprio leitor durante o ato da leitura".  

Em outras palavras, as pausas do leitor durante a leitura permitem-no fazer uma 

auto-avaliação do conteúdo até então lido.  Este procedimento possibilita ao leitor 

identificar e até mesmo corrigir possíveis problemas na compreensão. 

 Para alguns autores, como Brown (1980), as atividades metacognitivas 

implicam um envolvimento maior da consciência, enquanto que as atividades 

cognitivas estariam situadas aquém do nível consciente do leitor. Contrariando 
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essa distinção, Leffa (1996) afirma que a distinção entre as atividades cognitivas e 

metacognitivas não está limitada ao envolvimento da consciência e sim ao tipo de 

conhecimento utilizado para realizar uma determinada atividade.  De acordo com o 

autor e como vimos no capítulo anterior, existem dois tipos de conhecimento: 

 

a) conhecimento declarativo - envolve apenas a consciência e, portanto, trata-se 

de uma atividade cognitiva. 

b) conhecimento procedimental - diz respeito ao autocontrole da consciência, 

tratando-se, portanto, de uma atividade metacognitiva. 

 

 Na perspectiva de Koch (1997), os conhecimentos básicos ativados durante 

o processamento textual subdividem-se em três tipos: o lingüístico (conhecimento 

gramatical e lexical), o enciclopédico (conhecimento declarativo) e o episódico 

(modelos cognitivos socioculturalmente determinados).  Já o conhecimento 

processual, estaria associado ao uso de estratégias cognitivas (uso do 

conhecimento, inferências), textuais (organização da informação) e 

sociointeracionais (estratégias de interação verbal).    De acordo com esta 

perspectiva, valores, crenças, experiências pessoais e o conhecimento de mundo 

do indivíduo estariam situados no campo da cognição humana. Já as estratégias 

de automonitoração da cognição estariam sob responsabilidade da metacognição.

 Ao fazer uso de estratégias cognitivas e metacognitivas durante o 

processamento textual, alguns esquemas pré-existentes são imediatamente 

ativados na mente do leitor.  Segundo Anderson (1994), os esquemas do leitor 

exercem as seguintes funções: 

 

a) assimilar a informação do texto; 

b) fazer inferências que preencham o vazio das mensagens; 

c) focalizar a atenção para importantes elementos do texto; 

d) procurar na memória de forma ordenada; 

e) dar forma a um sumário de informações; 

f) fazer inferências que possam capacitar a pessoa a reconstruir a mensagem 

original, não obstante ter esquecido alguns detalhes. 
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 Como podemos perceber, a ativação desses esquemas no ambiente de 

aprendizagem escolar depende diretamente de um processo de interação eficaz 

entre os elementos ali presentes (professor, aluno, texto).  Como bem lembra Pinto 

(2002), “durante a discussão em sala de aula, o aprendiz interage não só com o 

texto, mas também com o discurso do professor e com as respostas dos colegas. 

Sob essas condições, são ativadas as funções afetivas e cognitivas, e mais 

atenção é requerida durante a leitura individual do texto. Enquanto a construção do 

significado estiver representada na mente do leitor, tal representação passa por um 

processo de revisão sob o controle da metacognição.” 

Após feitas as considerações acerca dos aspectos implícitos à 

compreensão, passaremos  ao estudo da segunda dimensão de contexto e do 

processo de interação e construção de significados na sala de aula. 
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CAPÍTULO 3 

 

O CONTEXTO E A INTERAÇÃO 

 NA SALA DE AULA 

 

3.1.  O Contexto da Sala de Aula: Implicações para a Compreensão Textual 

 

 A preocupação com o ambiente de aprendizagem e sua influência na 

aquisição do conhecimento tem sido alvo de constantes pesquisas na área de 

educação.  Vários estudiosos, dentre eles Van Lier (1989), corroboram com a idéia 

de que a pesquisa na sala de aula deve estar situada em um ambiente 

contextualmente definido.  No que concerne ao estudo de uma língua estrangeira, 

o autor ainda enfatiza que a problemática reside na diversidade de aprendizado: 

como Língua Estrangeira, como Segunda Língua, Língua para Propósitos 

Específicos, entre outros. O certo é que qualquer que seja o enfoque dado, a 

pesquisa sobre o contexto deve ser precedida de uma abordagem etnográfica.  Em 

outros termos, todos os elementos do ambiente de aprendizagem devem ser 

explorados na sua relação com o aprendizado. Como bem afirma Hymes 

(1996:15), “uma etnografia compreensível deveria considerar todos os tipos de 

situações nas quais as crianças (e o professor) participassem ativamente a fim de 

que fosse possível entender o significado de um dado comportamento naquela 

situação”.  Partindo desta perspectiva, Van Lier (1989) propõe que a sala de aula 

deva ser um constante habitat do aprendiz, um lugar agradável para o aprendizado 

de uma segunda língua14 (de agora por diante L2). 

 A maior parte dos pesquisadores compartilha da idéia de que dispomos de 

um conhecimento fragmentado acerca dos fatos vigentes na sala de aula, ao 

mesmo tempo em que apontam para a necessidade de descobertas. (cf. Van Lier, 

1989:03). Até o presente momento, pesquisas de base empírica e quantitativa têm 

sido alvo de constantes críticas por parte de antropólogos lingüistas, por 

apresentarem uma visão fragmentada do contexto da sala de aula. Segundo tais 

estudiosos, a falta de alternativas revela a necessidade de métodos experimentais 

e dados estatísticos mais eficazes e de formas alternativas de pesquisar a sala de 
                                                
14 Leia-se também “Língua Estrangeira (LE)”. 
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aula.  Para Hymes (1996:4), “a Etnografia não é algo acabado, pronto para ser 

aplicado”, antes, se trata de um campo em expansão, suscetível a constantes 

redirecionamentos.  Ainda segundo o autor, um trabalho cooperativo entre a 

etnografia e a pesquisa educacional pode trazer benefícios a ambos e um “ganho 

para o modo de vida democrático” (1996:4).  Por outro lado, estudos recentes 

revelam que a pesquisa  conduzida dentro da sala de aula, com base em um 

conjunto de dados reduzido (pesquisa qualitativa), tem revelado resultados 

excelentes15.  

 Van Lier (1989), ao investigar o contexto da sala de aula em Língua 

Estrangeira, retoma os estudos já realizados por Long & Sato (1984) ao afirmar 

que a noção de contexto pode ser vista sob duas óticas.  A primeira delas é uma 

visão macro, a qual busca verificar as relações lar-escola e atitudes dos aprendizes 

numa perspectiva sócio-cultural.  A segunda trata-se uma visão micro que procura 

investigar o contexto criado pelos próprios aprendizes de uma Língua Estrangeira 

ou pelos seus interlocutores (contexto discursivo-interativo). Com base neste 

estudo, Van Lier (1989), sugere uma lista de fatores contextuais necessários a uma 

análise etnográfica do contexto de sala de aula.   

 

QUADRO 2 

 
Aspectos do 
contexto 
 
 
ambiente 
 
 
 
 
 
conteúdo 
 
 
 
 
interação 
 

 
 
 
- disponibilidade de uso de L2 fora da sala de aula 

(exposição) 
- status de L2 em relação a L116 
- funções de L2 dentro da comunidade 
- expectativas sociais/institucionais 
 
- teste/exames orientados 
- item-discreito/orientado pela forma 
- basedo na interação 
- baseado na tarefa 
- baseado no assunto 
 
- professor – aluno 
- conversação 
- atividade de grupo 

                                                
15 Cf. Sacks, H. (1972). On the analyzability of stories by children.  In Gumperz, JJ and Hymes, D. (eds.).  
Directions in sociolinguistics:  329-45.  Holt, Rinehart and Winston, New York. 
16 Língua Materna 
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participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
 

 
 
- idade 
- sexo 
- tamanho do grupo 
- relação entre alunos 
- atitudes/expectativas 
- nível de escolaridade 
- fatores sócio-econômicos 
- estilos de aprendizagem 
 
 
-    papéis do professor/aluno 
-    autonomia do aprendiz 
-    programa/currículo 
-    critérios para qualidade e sucesso 
 

 

Como podemos ver, uma observação da sala de aula tendo como base os 

aspectos acima mencionados poderá nos revelar informações mais precisas 

acerca do ambiente de sala de aula e das pessoas que lá estão inseridas. Assim 

sendo, poderemos, através deste estudo, explicar alguns aspectos do contexto e 

suas implicações à compreensão textual em L2. 

 

3.2. A Interação na Aula de Leitura 

 

 Estudos recentes têm se preocupado com o processo de interação e a 

construção de sentidos em sala de aula (Moita Lopes, 2001; Coracini, 2002;  Silva, 

2002).   De fato, a qualidade da interação é de suma importância para o êxito no 

aprendizado em geral, cabendo ao professor o papel de manter esta qualidade em 

sala de aula.  Richards & Lockhart (1995), em seus estudos sobre a interação em 

contexto de ensino/aprendizado de segunda língua, alertam para as implicações 

decorrentes do fato do professor interagir com mais regularidade com alguns 

alunos em detrimento de outros.  É o que eles caracterizam como zona de ação do 

professor, a qual é demarcada por aqueles alunos: a) com quem o professor 

mantém o contato visual direto; b) a quem o professor faz constantes 

questionamentos; c) que são escolhidos para realizar uma determinada tarefa na 

aula. 
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 Segundo os autores, os alunos que se encontram enquadrados na zona de 

ação do professor têm uma maior probabilidade de participar ativamente da aula 

do que os que se encontram fora dela.  No espaço físico da sala de aula, 

poderíamos dizer que esta zona engloba os alunos situados entre os assentos 

centro-frontais  e laterais-frontais , podendo, entretanto, ser deslocada de acordo 

com a zona de ação particular de cada professor.  Numa aula de leitura em LE, por 

exemplo, a delimitação desta zona pode acarretar prejuízos sérios à compreensão 

global do texto, visto que a interação atua de maneira ativa e decisiva na 

construção de novos significados.  Desta forma, na atual conjuntura do ensino, 

torna-se imprescindível que a prática de leitura em sala seja regida por uma 

abordagem sociointeracional.  

Vygotsky (1978), em seus estudos sobre interação e linguagem, já atentava 

para a importância do social na aprendizagem ressaltando, dentre vários aspectos, 

o papel dos pares no desenvolvimento cognitivo do outro.  Adepto dessa idéia, 

Bruner (1985), desenvolveu o conceito de scaffolding (andaime), o qual diz respeito 

ao apoio dado ao outro na realização de uma determinada tarefa, estabelecendo 

assim um paralelo com a teoria vygotskyniana de ZDP (Zona de Desenvolvimento 

Proximal), definida como: 
 

“a distância entre o nível evolutivo real determinado pela resolução 

independente do problema e o nível potencial determinado pela 

resolução de um problema sob a orientação do adulto, ou em 

colaboração com colegas mais capazes”. (VYGOTSKY, 1978:86).  
 

Nesta perspectiva, faz-se necessário a presença de um “parceiro mais 

competente” no desenvolvimento da aprendizagem.  

Tudge (2002:54) põe em discussão a posição de Vygotsky de que trabalhar 

com parceiros “mais competentes” pode promover o desenvolvimento de um outro 

“menos competente”.  O autor argumenta que: 
 

 “quando duas crianças estão trabalhando para resolver um 

problema, uma pode estar mais avançada em seu pensamento, mas 

constitui questão ainda em aberto saber se a outra criança estará tão 

desejosa de aceitar o ponto de vista do seu parceiro como estaria se 

seu parceiro fosse um adulto (2002:154).”  
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 Em outras palavras, o autor acredita que o desenvolvimento pode de fato 

ocorrer na interação entre adulto-criança, mas não está tão certo sobre o resultado 

deste desenvolvimento quando a interação se dá entre colegas.  Por outro lado, 

estudos têm revelado, nestes últimos anos, que, para ser efetiva, a colaboração 

entre pares no desenvolvimento cognitivo deve levar em conta fatores como idade, 

o grau de envolvimento dos pares e o engajamento nas tarefas propostas (Azmitia, 

1988; Damon & Phelps, 1987).  

 Cazden (1988) alerta para aspectos importantes no funcionamento do 

andaime no desenvolvimento cognitivo, de atitudes e de ações pedagógicas.  São 

eles: 

a) as variáveis coletivas (sociais, culturais, ...) e as individuais (de sexo, de 

nível acadêmico,...) que influenciam o desenvolvimento mental dos 

estudantes; 

b) o desenvolvimento da cognição, da aprendizagem e do conhecimento tem 

origem na interação social e, portanto, não tem sentido a aprendizagem 

individualizada na escola; 

c) o valor intelectual das interações entre pares em qualquer sala de aula será 

maior quando o(a) professor(a) organiza um tipo de interação que as 

crianças podem aprender a usar umas com as outras; 

d) o trabalho interacional nas díades estudante(s)/estudante(s) é muito 

importante, mas não significa que os grupos devam ter independência total 

do(a) professor(a), que possui papéis importantes no contexto das 

discussões, tais como: 

1) modelo adulto que faz a ligação entre interações de um 

especialista (professor(a)) e a interação entre pares de nível 

semelhante; 

                      2) participante ocasional da discussão; 

                      3) interlocutor que usa as idéias dos alunos como entrada para o  

        próprio planejamento futuro. 

e) as “vozes” dos alunos devem ser ouvidas (apesar de terem menos “poder”), 

mesmo que quebrem regras estabelecidas. 

Como se pode observar, tais princípios defendidos pela autora apóiam-se 

numa perspectiva sociointeracionista acima mencionada e, conseqüentemente, de 
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construção de significados dentro de uma comunidade cujos participantes devem 

estar altamente motivados para atuar de forma colaborativa. 

A visão de Bruner (1986) e Vygotsky (1978), acima mencionada, coloca 

ênfase na interação entre aprendiz e professor na construção do conhecimento 

comum. Em outros termos, “a aprendizagem em sala de aula é caracterizada pela 

interação social entre os significados do professor e dos alunos na tentativa de 

construção de um contexto mental comum” (Edwards & Mercer, 1987:36).  Desta 

forma, a análise do processo interacional em sala de aula se faz necessária, uma 

vez que da interação entre aluno e professor pode se depreender  como este 

processo tem sido representando em sala de aula. (cf. Moita Lopes, 2001:97).   

Seguindo a posição teórica geral de Vygotsky, podemos ressaltar que o 

andaime na sala de aula, de forma mais específica, na aula de leitura em LE, não 

deve restringir-se a um simples apoio no cumprimento de uma atividade, mas, 

sobretudo, deve conduzir o aluno a “autonomia na leitura" fazendo com que este 

passe a atuar, gradualmente, numa zona de desenvolvimento real. Para tanto, é 

imprescindível que o professor esteja consciente do seu papel enquanto mediador 

da aprendizagem, de forma a proporcionar a construção de significados na aula de 

leitura. 

  Apesar dos avanços sobre os estudos acerca da interação na sala de aula 

e, de forma mais específica, na aula de leitura, pesquisas recentes ainda revelam 

que o professor tende a impor sua interpretação ao texto trabalhado, admitindo 

pouco ou nenhum ‘desvio’ por parte do aluno (cf. Grigoletto, 2002:103).  Em outros 

termos, a interação texto, professor, aluno é quase sempre pautada pela busca de 

um significado único (do texto, do professor), ou seja, de uma homogeneização do 

significado na aula de leitura (cf. Grigoletto, 1997:85).  Nesta perspectiva, é que 

inserimos o estudo aqui proposto no sentido de verificar até que ponto a interação 

entre professor e aluno contribui para a compreensão do texto em LE.  Para tanto, 

faz-se necessário antes, a descrição de algumas estratégias interacionais em sala 

da aula. É o que faremos a seguir. 

 

3.3. Perguntas e Respostas: Uma Busca pela Construção do Sentido 

 

A sala de aula constitui-se como um ambiente de aprendizado em que 

professores e alunos constroem significados por meio da linguagem. Como bem 
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afirma Silva (2002:179) “nela, o individual e o social estão em contínua articulação, 

e os sujeitos, em constante processo de negociação.”  Ao participarem das 

interações verbais, os indivíduos, mesmo de forma intuitiva, lançam mão de 

algumas regras interacionais. No que se refere à interação no âmbito escolar, 

Kebrat-Orecchioni (1992:114-5 apud Silva 2002:187), ao comentar um estudo 

realizado por outra pesquisadora, afirma que: 

 

a) na maioria das vezes, é o professor quem tem a iniciativa de iniciar e 

fechar a conversação; 

b) ele impõe o tópico e, normalmente, não admite mudança de tópico 

que não tenham sido estabelecidas por ele: 

c) ele monopoliza a palavra e pouco incentiva interferências dos alunos; 

d) ele regula o sistema de comunicação, no qual conserva sempre a 

posição central, controlando a conversação; 

e) é o professor quem dá início à conversação (80% dos casos); 

f) é o professor quem procede ao fechamento (70% dos casos); 

g) essa “ditadura” da palavra pode ser quebrada pelo assalto ao turno 

do professor. 

 

Como se pode constatar das observações acima, a interação em sala de 

aula é caracterizada muitas vezes por uma relação assimétrica entre professor e 

aluno. No que concerne à aula de leitura, mais especificamente, na aula de leitura 

em LE, poderíamos cogitar que esta relação interfere, de forma decisiva, no 

processo de construção de significados. Desta forma, a interação em sala de aula 

apresenta-se como uma variável significativa para a realização do estudo proposto. 

 Coracini (2002), em seus estudos sobre a aula de leitura, constatou 

diferentes tipos de perguntas que normalmente ocorrem durante a aula de leitura e 

suas respectivas funções: 
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TABELA 1 

TIPOLOGIA PROPOSTA POR CORACINI (2002) 

1. PERGUNTAS DIDÁTICAS Têm por objetivo principal facilitar a aprendizagem, animar a 
aula e verificar o contacto 

 
1.1. QUESTÕES 

FACILITADORAS DA 
APRENDIZAGEM 

 
Têm sempre o objetivo de facilitar a aprendizagem.  No que 
se refere a leitura, conduzem à compreensão do texto e/ou 
desenvolvimento de uma estratégia de leitura em língua 
estrangeira 
 
 

TIPO DE PERGUNTA DEFINIÇÃO EXEMPLO 
 
1.1.1. Perguntas     
           encadeadas 

 

 
Série de perguntas mais 
ou menos abertas, 
sintática e, por vezes, 
semanticamente 
independentes, ligadas 
entre si pelo texto 
tomado na sua 
linearidade e por um 
objetivo pedagógico 
determinado, como por 
exemplo, perceber a 
situação enunciativa do 
texto ou fazer a 
abordagem global do 
mesmo. 

 
 
 
P árvores... derrubar 
árvores... pra quê?... 
As para usá-las 
P para usá-las... o quê? 
As como combustível 

 
1.1.2. Perguntas de 

                      Múltipla escolha 

 
São aquelas que se 
assemelham aos 
exercícios de múltipla 
escolha, só que feitos 
oralmente.  Trata-se de 
perguntas orais, cujas 
respostas prováveis se 
acham explícitas sob a 
forma de alternativas a 
serem escolhidas. 

 
 
P exatamente... (   ) na sua/ 
na idéia de vocês... vai 
mostrar...semelhanças ou 
diferenças... entre os dois 
países?... vocês acham o quê? 
 [ 
As   (   ) Alemanha do oeste 

 
1.1.3. Perguntas com     
           lacunas 

 
Perguntas feitas com 
entonação ascendente 
no final, que abrem 
espaço para a 
participação dos alunos, 
os quais se limitam a 
preenchê-lo 
adequadamente 
(oralmente) 

 
P então... isso aí é uma...  
As causa 
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1.2.   PERGUNTAS-ANIMAÇÃO 

 
 
São aquelas que têm por finalidade exclusiva a animação 
do grupo-classe. 
 
 
 
 

TIPO DE PERGUNTA DEFINIÇÃO EXEMPLO 
 
1.2.1. Pergunta seguida de   
          uma explicação e da   
          mesma pergunta    
          reformulada    
 

 
São aquelas em que a 
pergunta central é 
seguida por uma 
oração que tem por 
finalidade explicá-la, e 
que é posteriormente 
retomada de outra 
forma. 

 
P são o quê? (7s) re é fazer 
de novo... e routed...elas/elas 
foram planejadas pra ter uma/ 
uma rota... aí mudam a 
rota...como é?... (   ) são 
rerotadas... ((risadas)) são 
rerotadas...são re... como é que 
eu digo? 
As renovadas 
 [ 
As reorganizadas 
P reorganizadas... muda a 
rota... né?... reorganizar.. né? 
A são reorganizadas 
P repl/ repla/... na minha 
cabeça... replanejadas 
 
 

 
1.2.2. Pergunta e resposta  
          pelo professor 

 
São aquelas 
elaboradas e 
respondidas pelo 
próprio professor. 

 
P (   ) são orelhas maiores (   
) muito bem... então... tem 
orelhas maiores e a/ o forehead... 
é o quê?... forehead... te/ tem 
significado... (   ) testa tá dentro 
da... da cabeça... né? (  ) fore 
quer dizer na frente... (   ) na testa 

 

1.2.3. Perguntas incitativas 

 
Têm por finalidade 
solicitar, instigar ou 
incitar o interlocutor-
aluno a responder. 

 
As diminuir a evaporação 
  [ 
P pra diminuir... reduzir... 
segurar a evaporação... né?... 
que mais? 
As novas  
P novas... 
As novas técnicas de irrigação 
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1.3. PERGUNTAS QUE TÊM 

POR FUNÇÃO VERIFICAR 
O CONTACTO (FUNÇÃO 
FÁTICA) 

 
São as partículas 
interrogativas que se 
colocam no final da 
oração, ou se 
intercalam no meio da 
frase. 

 
P each year... land nearly 
equal in size... to the state of 
Indiana... TErra.... né?...  TErra... 
né?... não terra... terra em geral... 
né?... nearly é um advérbio... 
equal é um adjetivo... 
aproximadamente igual... né?... 
na proporção do tamanho da 
terra....né? aproxim/ 
aproximadamente igual...in size 

 
 

2. PERGUNTASCOMUNICATIVAS 
 
São aquelas que 
escapam dos 
assuntos propostos 
pelo material didático, 
aproximando-se das 
perguntas informais do 
dia a dia 

 
P  uma observação... não sei 
se vocês sabem... vocês não são 
lingüistas... a... a gente 
compara... né?... comparação das 
duas partes... compara-se coisas 
similares... né?... e comparara-se 
coisas diferentes... quando eu tô 
comparando duas idéias eu tô 
contrastando... né?... okay?... 
muito bem... então tem aí esse 
parágrafo bem curtinho aí sobre... 
os tipos de elefantes... se vocês 
não sabiam... vão saber agora... 
estou gripada... né? ((após 
tossir))...anh?... tem um verbinho 
americano que diz assim.../aqui 
também tinha um...mas eu 
esqueci como é o nome aqui... 
mas ele diz assim... smile... 
you’re in the camera... sorria... 
você está na câmera... (   )... 
será?... Faustão ia fazer isso... 
não... eu falei isso por que?... 
esqueci... 

 

A autora supracitada admite que a Tipologia por ela não é fixa e, portanto, é 

passível de modificações e adaptações.  Ao analisarmos o nosso corpus, 

verificamos que os tipos de perguntas propostas por Coracini (2002) abarcavam 

grande parte das perguntas encontradas nas aulas, como revelam os exemplos.  

Houve apenas a necessidade de acrescentarmos apenas mais um tipo de pergunta 

à Tipologia, a qual denominaremos de Pergunta envolvendo conhecimento de 

mundo. 
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TABELA 2 -   ANEXO À TIPOLOGIA DE CORACINI 

 

TIPO DE PERGUNTA DEFINIÇÃO EXEMPLO 
 
3.  PERGUNTA 
ENVOLVENDO 
CONHECIMENTO DE 
MUNDO 
 
 
 
 

 
São aquelas que 
envolvem 
conhecimentos prévios e 
enciclopédicos. 

 
P muito bem... página 
quarenta e três... o que é que a 
gente vai ver aí na página 
quarenta e três... é o quê?... é a-
na-lo-gia... vamos ver que 
analogia é essa...(   )então... aí faz 
uma analogia... não vou dizer qual 
é...né?... mas... aí tem dois 
cientistas... né?... Newton e 
Einstein...certo?... né?... (   ) quem 
é Newton e quem é Einstein... 
gente?... lembram?... ahn? 
As cientistas 
P como? 
As cientistas 
P vocês estão sendo 
gravados... sorriam ((risadas)) 
okay... então... começa com a 
distinção... 
A as idéias 
P as idéias... de quem? 
As de Newton e Einstein... 

  

Constituída a tipologia, faremos agora a uma retrospectiva acerca do Inglês 

Instrumental no Brasil e sua atual configuração na UFPE para só então passarmos 

à análise dos dados. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

O INGLÊS INSTRUMENTAL: UM PROJETO DE LEITURA 
 
 
4.1. Breve retrospectiva do Inglês Instrumental no Brasil 
 
 No Brasil, são várias as Instituições de Ensino Superior que oferecem o 

curso de ESP (English for Specific Purposes), mais conhecido como Inglês 

Instrumental.  A configuração atual deste tipo de curso tem como ponto-chave o 

desenvolvimento da habilidade de leitura em Língua Estrangeira. Geralmente, o 

público que freqüenta estes cursos possui uma necessidade imediata de realizar 

uma leitura em língua estrangeira (inglês, francês, espanhol, etc.) por razões 

diversas: trabalho, seleção de especialização, mestrado, doutorado, concursos 

públicos, entre outros.  De fato, a necessidade de saber ler em outra língua tornou-

se algo imprescindível em um mundo globalizado, levando, cada dia, a um 

aumento na procura de estudantes, professores, profissionais liberais pelos cursos 

de línguas instrumentais, principalmente, o de língua inglesa.   

 As raízes do Inglês Instrumental encontram-se na PUC-SP (Pontifícia 

Universidade Católica do Estado de São Paulo) 17. Foi lá, no início dos anos 70, 

que germinaram as primeiras idéias de se criar um programa de ensino de Inglês 

destinado a propósitos específicos.   Naquela época, a PUC era uma das poucas 

universidades a oferecer cursos de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada. 

Dentre os cursos oferecidos, havia o "The Teaching of ESP", ministrado pelo 

professor visitante do Conselho Britânico Maurice M. Broughton, especialista no 

ensino de ESP. Esse curso destinava-se à capacitação de professores 

universitários de diferentes regiões brasileiras que lecionavam em cursos de ESP.  

O interesse por cursos deste tipo crescia, de forma gradativa, dada à procura, em 

várias universidades do país, por cursos de Inglês específicos a determinadas 

áreas da ciência, como Medicina, Engenharia, entre outras.   

                                                
17 Informações obtidas em CELANI, M. A. A., HOLMES, J. L., RAMOS, R.C.G., SCOTT, M.R. (eds.). The 
Brazilian ESP project: an evaluation. São Paulo: educ. 1988. 186p.  DEYES, Tony. The Brazilian ESP 
Project:  Achievements in Practice and Research.  In: the Especialist nº 9. 1984. 81p. 
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 Toda esta demanda levou a professora Maria Antonieta A. Celani, na época, 

chefe do Departamento de Inglês, a lançar uma proposta de expandir o ESP para 

além das dependências da PUC.  Juntamente com o professor Maurice Broughton, 

a professora visitou universidades de diferentes regiões do país para propor um 

Projeto Nacional de Inglês para Propósitos Específicos (ESP Project) com o 

objetivo inicial de: 

 

a) aprimorar o ensino de ESP já existente nas universidades brasileiras; 

b) colaborar na elaboração de programas de novos cursos de ESP; 

c) incentivar as universidades a produzirem e promoverem o intercâmbio de 

materiais didáticos, produções escritas, bem como informações relacionadas ao 

ESP; 

d) propor a instalação de um Centro de Pesquisa sobre ESP dentro das 

universidades. 

 

 A proposta, elaborada com base nos objetivos acima especificados, 

agradou, de imediato, grande parte das Universidades Brasileiras, resultando em 

um input precioso para o projeto em termos pessoais, financeiros e de formação.  

O incentivo financeiro do Ministério da Educação foi um dos fatores que 

impulsionou a continuidade do projeto, acarretando a criação de mais Centros de 

ESP, destinados à capacitação de mais professores nas Universidades do Norte e 

Nordeste. Devido à existência de cursos de ESP em andamento, a UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina) foi contemplada com um dos Centros 

mais relevantes, e passou a ser responsável por dois aspectos importantes do 

projeto: 

 

a) promover treinamento de professores no sul do país;  

b) produzir materiais destinados ao projeto. A direção deste Centro ficou sob 

responsabilidade do professor Michael Scott, um dos representantes do 

Conselho Britânico.   

 

 A contribuição do Conselho Britânico para este projeto foi mais além, com o 

pagamento dos salários aos representantes dos Centros de ESP, através do KELT 

(Key English Language Teaching), financiado por uma agência britânica. Também 
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foram concedidas bolsas de estudo a professores, os quais foram aperfeiçoar seus 

conhecimentos ao freqüentarem cursos sobre ESP no Reino Unido. Pelo lado 

brasileiro, houve três fontes principais de financiamento.  Além do Ministério da 

Educação que, como já foi mencionado, garantiu fundos para cobertura de gastos 

como viagens, seminários e para as primeiras publicações, também contribuíram, 

com a renovação de fundos para o projeto, a PUC e a UFSC, através da aplicação 

de verbas destinadas ao projeto. 

 O primeiro seminário nacional sobre ESP aconteceu no início do projeto, em 

1978, e envolveu coordenadores de diferentes regiões do país para os 

esclarecimentos iniciais sobre a proposta elaborada. Dois anos depois, em 1980, 

iniciava-se o segundo seminário nacional, envolvendo representantes do Conselho 

Britânico e coordenadores regionais para discutirem políticas amplas para o ensino 

do ESP no contexto brasileiro.  Neste encontro, dadas as necessidades locais, 

chegou-se ao consenso de que o projeto deveria concentrar-se no 

desenvolvimento de estratégias de leitura, em outros termos, o aprendiz deveria 

ser capaz de lidar com diferentes textos.  Estabeleceu-se, também, que o ensino 

deveria ser mediado pela língua materna do aprendiz, o português.  

Imediatamente, após este seminário, surgiram os seminários regionais, os 

quais procuravam discutir e viabilizar a implementação local do ESP.  O terceiro 

seminário nacional ocorreu em 1983, com o objetivo de fazer uma avaliação inicial 

das primeiras experiências do projeto. Este evento contou com a participação do 

professor convidado Henry Widdowson, que proferiu palestras e teceu comentários 

sobre o sucesso do projeto.   

 O projeto do ESP não visava a uma metodologia única, nem muito menos 

reproduzir fielmente materiais de outros projetos semelhantes, com o da Malásia e 

da Colômbia, apesar de os professores constantemente fazerem uso dos mesmos 

em treinamentos. A proposta era fornecer subsídios e critérios para que os 

professores envolvidos pudessem selecionar, avaliar e produzir materiais de 

acordo com as necessidades locais. Dentre os princípios que serviram de base a 

este projeto, temos: 

 

a) a seleção de textos:  os textos não deviam ser adaptados e/ou simplificados, 

tendo em vista a necessidade de reforçar as capacidades necessárias à leitura em 
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Língua Estrangeira. A linguagem, por sua vez, devia ser acadêmica e os textos 

provenientes de jornais e revistas de grande circulação, por exemplo. 

 

b) níveis de compreensão: deviam ser esclarecidas aos alunos as múltiplas 

possibilidades de leitura de um mesmo texto, através da ênfase em três níveis de 

compreensão, os quais poderiam ser vistos de acordo com o propósito de cada 

leitura e com as necessidades individuais do aprendiz.  Eram eles: 

 b1. compreensão global:  devia ocorrer na leitura da maioria dos textos; 

 b2. compreensão das idéias centrais: estava relacionada à habilidade de 

fazer anotações, resumos, etc. 

 b3. compreensão detalhada:  dizia respeito à habilidade de utilizar diferentes 

estratégias antes, durante e após a leitura, tais como inferências, uso do 

conhecimento prévio, como forma de solucionar problemas de compreensão.  

 

c) tipos de exercícios: deviam ser estimulados alguns procedimentos didáticos, 

como o scanning, a identificação de palavras cognatas, a formação de hipóteses, a 

predição, etc. Quanto aos critérios de avaliação, dever-se-iam levar em 

consideração:  operações mentais (síntese, análise, transformação); atividades 

físicas envolvidas; a profundidade da compreensão esperada (nível de exigência 

na extração de informações e a nossa capacidade de interpretar o texto); a 

liberdade (limites impostos à resolução dos exercícios); justificativa (a necessidade 

de justificar as respostas); o tópico (o que deve ser desenvolvido) e a autenticidade 

(adequação do exercício à atividade proposta para o texto). 

 

 Como podemos perceber, a perspectiva inicial do projeto era centrada na 

figura do leitor (abordagem descendente), sendo a compreensão muito mais aquilo 

que o estudante trazia para a sala de aula do que propriamente o conteúdo literal 

do texto.  Tal perspectiva passaria a ser modificada mais tarde, com a contribuição 

do sociointeracionismo aos estudos sobre a leitura. Os Cefets (Centros Federais 

Tecnológicos) também foram inseridos no projeto vindo a trabalhar, de forma 

conjunta, com as IFES (Instituições Federais de Ensino Superior). 

 Atualmente, embora passando a existir como um Programa, são organizados 

congressos nacionais de que participam professores de Inglês Instrumental. O 

último deles, realizado no Cefet de Goiânia, em 2002, objetivou a troca de 
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experiências e a discussão sobre pesquisas dentro da área.  Como bem afirma 

Vygotsky (1961-1993; e 1978-1984; Bruner 1996, p.60 apud Nunes 2003, p. 237) 

"o ser humano não é um conhecedor finalizado, autônomo, mas um organismo que 

aprende em colaboração, no espaço da intersubjetividade, nas relações 

individuais, de compreensão comum." 

 O ensino de Inglês Instrumental ancorado numa perspectiva 

sociointeracionista de leitura, deve ser precedido de um trabalho envolvendo não 

só o leitor e o texto, mas também os outros participantes do ambiente de 

aprendizagem.  E não só isso. O enfoque, nesse tipo de abordagem, deve 

englobar a escrita como uma estratégia não só capaz de otimizar a compreensão, 

mas também  de ajudar os aprendizes em suas necessidades reais como, por 

exemplo, elaborar textos em gêneros diversos, como notas, fichamentos, resumos 

e resenhas, possibilitando, assim, o aprimoramento das suas estratégias de estudo  

a partir da leitura de textos acadêmicos redigidos em inglês (Nunes 2003). 

Ressalta-se, mais uma vez, o papel que a interação professor-aluno tem neste 

processo. Dentre os desenvolvimentos, em processo, acerca do ESP enquadram-

se: um programa de curso com base no estudo dos gêneros, o uso da tecnologia, a 

redação para fins profissionais e acadêmicos, o ensino de habilidades orais, além 

de um trabalho interdisciplinar com a Lingüística de Corpus e com a Análise do 

Discurso. 

 

4.2. O Inglês Instrumental na UFPE 

 

 Atualmente, o ESP, Inglês Instrumental, é oferecido na Universidade Federal 

de Pernambuco a alunos de graduação nas áreas das ciências humanas, exatas e 

biológicas, nos Programas de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e 

Doutorado), e a um público diversificado (estudantes, professores, profissionais 

liberais, etc.).  No primeiro, o curso é constituído por uma carga horária de 4 horas 

semanais, perfazendo um total de 60 horas. No segundo, são oferecidas 3 horas 

semanais, totalizando 45 horas por semestre.  O público-alvo são os recém-

ingressados no Programa de Pós-Graduação da Universidade.  O curso analisado 

é constituído de uma carga de 60 horas e destina-se a um público mais variado e 

com propósitos diversos que sente, de alguma forma, a necessidade de 

desenvolver habilidades de leitura em Língua Estrangeira (Inglês). Quanto aos 
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programas, é possível perceber uma certa bifurcação entre os conteúdos 

trabalhados nos diversos cursos de Inglês Instrumental oferecidos pela 

Universidade.  Dentre as habilidades desenvolvidas durante o curso estão:  

 

a) A identificação das seqüências narrativas, expositivas e argumentativas; 

b) o uso do conhecimento metacognitivo durante a leitura; 

c) a produção escrita ; 

d) o desenvolvimento da leitura crítica; 

e) a aquisição e o aprendizado de itens lexicais; 

f) a identificação dos tópicos e das idéias centrais do texto; 

g) a leitura e a produção de diversos gêneros textuais. 
 

Com isso, podemos perceber uma simetria nos programas dos cursos de 

ESP oferecidos na Universidade a partir dos novos parâmetros para o ensino de 

línguas estrangeiras e da literatura vigente acerca do assunto.  A seguir, 

traçaremos um perfil do material didático (apostila) utilizado neste curso. 
 

4.3. O Material Didático do Inglês Instrumental 
 

 O material utilizado na UFPE consiste de uma apostila, cujo conteúdo da 

versão mais recente (2003) pode ser esquematizado da seguinte forma: 
 

1. Leitura: breve histórico 

2. Estratégias de Leitura 

3. Elementos da Estrutura da Sentença 

4. Parágrafo:  unidade e coerência 

5. Gêneros Textuais 

6. Seqüências Lingüísticas 

7. Apêndice 

8. Bibliografia 

Como podemos perceber, no item 1 é feito uma rápida retrospectiva acerca 

dos estudos da leitura, na qual são incluídos os vários níveis de compreensão, os 

tipos de conhecimento (sistêmico, enciclopédico, etc.) e os modelos de 

processamento da leitura (ascendente, descendente e o interativo). Neste item, 

ainda encontramos atividades envolvendo diferentes gêneros textuais e tipos de 
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textos. Na segunda parte da apostila, é feita uma retomada dos estudos sobre as 

estratégias de leitura, tais como apreensão de itens lexicais, inferências e 

atividades envolvendo todos esses processos.    Na terceira parte da apostila, são 

fornecidos subsídios para análise da estrutura do texto, tais como os elementos de 

pontuação, a identificação de referentes textuais e dos conectivos intrafrasais e 

interfrasais.  No item seguinte, são abordados os elementos responsáveis pela 

coesão textual. O item 5 traz a discussão sobre a noção de Gênero Textual 

envolvendo a leitura de textos.  Por fim, são trabalhadas as seqüências textuais 

(comparação e contraste, exemplificação, causa e efeito, generalização, analogia, 

etc.), as quais contribuem diretamente para a construção do sentido do texto. No 

apêndice são sugeridos alguns textos para leitura, além de uma lista de verbos 

regulares e irregulares.  As referências bibliográficas fecham a apostila. 

O material acima sintetizado foi elaborado com base nos mais recentes 

estudos lingüísticos, entretanto, o material utilizado pela professora da turma que 

observamos, é constituído de uma apostila, cuja versão é bem anterior à 

atualmente adotada. Trata-se da apostila que foi utilizada no ano de 2000, um 

pouco desatualizada se considerarmos a evolução, nos últimos anos, dos estudos 

na área da Lingüística Aplicada no que concerne ao ensino de línguas 

estrangeiras.  Naquela versão, por exemplo, não havia ainda uma vinculação do 

estudo sobre Gêneros ao ensino de línguas.  Daí os textos da apostila enfatizarem 

exclusivamente as seqüências lingüísticas.  Passemos agora aos procedimentos 

metodológicos utilizados para realizar esse estudo. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. Perfil dos Participantes 

 

 A pesquisa realizada contou com a colaboração e a participação de 15 

alunos concluintes do curso de Inglês Instrumental da UFPE e da professora.  Em 

sua maioria, os alunos provinham de diferentes áreas do mercado de trabalho e 

possuíam um baixo nível de proficiência na leitura em língua inglesa, tal como 

mostra o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 5   

 

 

 

 

 

 Interrelacionadas aos dados apresentados no gráfico acima, estão as razões 

que levaram os participantes a cursar Inglês Instrumental.  A partir do questionário 

aplicado, pudemos obter as seguintes informações: 

 

GRÁFICO 6  
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 Como podemos perceber no gráfico, a maior parte da turma tinha como 

interesse central desenvolver a habilidade de leitura em língua inglesa com o 

objetivo de prestar algum tipo de seleção, como Mestrado e Doutorado, por 

exemplo. Um outro percentual alegou motivos de trabalho, outros disseram que 

pretendiam utilizar o Inglês Instrumental como auxílio nos estudos.  Apenas uma 

pequena parcela optou fazer o curso por motivos pessoais. 

 Quanto à professora, possui Mestrado em Lingüística Aplicada e leciona 

Inglês há mais de 25 anos. 

 

5.2. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 Para a pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: 

a) dois questionários – o primeiro objetivou obter informações que nos 

possibilitassem traçar um perfil  geral dos participantes da pesquisa 

(professora e alunos).  Já o segundo, procurou constatar as contribuições do 

curso de Inglês Instrumental para o aprimoramento da leitura em língua 

inglesa dos alunos.  (cf. anexos 1, 2 e 4) 

b) Um diário reflexivo –  Esse instrumento foi utilizado como uma forma de 

registro, por parte dos alunos, da compreensão do(s) texto(s) trabalhado(s) 

após o final de cada aula, bem como das dificuldades encontradas por eles 

durante a leitura. Também teve como objetivo identificar a perspectiva dos 

alunos quanto aos procedimentos metodológicos realizados pela professora 

durante a aula, principalmente no que concerne à prática de leitura. (cf. 

anexo 3) 

c) Um gravador e fitas cassete – buscaram registrar as aulas para uma 

posterior transcrição18 e análise da interação professor-aluno durante a 

leitura do texto na aula. 

 

 

 

 

 

                                                
18 Transcrição realizada de acordo com as normas propostas por Koch (1995) 
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5.3. O Contexto de Pesquisa 

 

 Esse estudo, de cunho etnográfico-qualitativo, foi realizado no ano de 2003, 

com um grupo de alunos de um dos cursos de Inglês Instrumental da UFPE, com 

duas horas de duração cada.  

 

5.4. Procedimentos para Análise dos Dados 

 

 A condução desta pesquisa consistirá primeiramente da análise detalhada 

de cada um dos instrumentos de coleta acima apresentados.  Em seguida, será 

feita uma triangulação destes instrumentos, o que possibilitará responder às 

perguntas inicialmente propostas. 
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CAPÍTULO 6 
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS NA AULA DE LEITURA 
 
 

 Com base na tipologia proposta por Coracini (2002), analisamos as aulas 

gravadas.  Os tipos de perguntas encontrados foram: 

 
 
6.1. PERGUNTAS DIDÁTICAS 
 

Nos textos trabalhados nas aulas 1 e 2, pudemos encontrar diferentes tipos 

de perguntas didáticas. São elas: 

  
6.1.1.  Perguntas Encadeadas 
 
 Trata-se de um tipo de pergunta que ocorreu com bastante freqüência nas 

aulas observadas. A análise constatou que as perguntas encadeadas buscavam, 

em sua maioria, manter uma linearidade na leitura do texto, ao mesmo tempo em 

que visavam a uma mera obtenção do significado das palavras. Em outros termos, 

a tradução do léxico da língua-alvo era a principal meta desse tipo de pergunta. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Exemplo 1 
 P árvores... derrubar árvores... pra quê?... 
 As para usá-las 
 P para usá-las... o quê? 
 As como combustível 

(aula 1, p.5 – TEXTO 1) 
 
 O exemplo acima é um fragmento que denota o caráter tradutório atribuído 

pela professora a esse tipo de pergunta. Isso também pode ser percebido, de 

forma mais clara, no exemplo seguinte: 

 

Exemplo 2 

 P cientistas... 
 As estão aprendendo 
 P estão aprendendo...muito bem. 
 As novos caminhos 
 P novos caminhos... novas maneiras... novas formas... de quê?... to halt... 
 As parar 
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 P yes... to halt... parar...  to halt... né?... pelo contexto não dá pra entender... não dá?... 
to halt o quê?...  

 A ah.. é parar.. é? ((conversando baixinho com uma colega)) 
 A han? han?... expansão 
 A essa expansão ((fala em voz alta)) 

(aula 1, p.6) 

  

Como podemos perceber, há uma preocupação contínua da professora em 

transpor os itens lexicais do texto para língua materna, o que nos permite inferir 

que a concepção de leitura subjacente à prática da mesma é a de um processo de 

decodificação de palavras.  Podemos constatar isso também na aula 2.  Vejamos: 

 

Exemplo 3 

 P vocês estão sendo gravados... sorriam ((risadas)) okay... então... começa com a 
distinção... 

 A as idéias 
 P as idéias... de quem? 
 As de Newton e Einstein...  
 P sobre o quê? 
 As sobre gravitação 
 A gravitação... né? 
 P gravitação.... têm três termos aí... has been illustrated... sometimes é um 

quantitativo...  
 As tem... algumas vezes... sido ilustrado 
 P isso... tem... algumas vezes... sido ilustrado 
                      [ 
 As                      algumas vezes... sido ilustrado 
 A isso aqui.... ((apontando para a expressão by picturing na apostila)) 
 P como? 
 A aqui 
 P retratando... mostrando...fazendo uma idéia... né?... mostrando... retratando... né?...  

okay? (7s) o quê?... a little boy... um garotin:ho 
 As um garotinho 
 P fazendo o quê?... playing marbles... sabem o que é marble? 
 A bola de gude 
 P aonde... in a city lot... literalmente... no alto da cidade...(   ) aí vai falar do chão... 

como é que o chão era... the ground is very uneven... o chão... né?... o solo... né?... o 
chão.... sabem o que é uneven? 

 A desigual 
 P uneven?  
 A desigual 
 P desigual... even seria igual... e un... un aí é o prefixo... 
 A desnivelado... né? 
 P desnivelado... tem altos e baixos... então... o chão é muito desigual.... (...)  

(aula 2 – p.1 – TEXTO 1) 
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 Observamos acima um fragmento que envolve a abordagem inicial de um 

dos textos da aula. As questões, ligadas entre si, seguem uma perspectiva de uma 

leitura unidirecional, com um objetivo específico: o de levar à decodificação das 

palavras do texto. Percebemos, mais uma vez, a preocupação da professora com 

os mecanismos textualizadores, ora no que se refere aos itens lexicais em “sabem 

o que é marble?”  e “sabem o que é unveven?”, ora no que concerne aos aspectos 

gramaticais em “(...) sometimes é um quantitativo...”. Esta postura da docente 

permanece praticamente durante toda a abordagem textual. 

Em poucos momentos, foi possível verificarmos uma outra função desse tipo 

de pergunta, que seria a de perceber a situação enunciativa do texto, tal como no 

exemplo abaixo: 

 

Exemplo 4 

 P ah... ah... ah... deixa/ vamo falar disso no final...  sobre a questão da greve... sobre a 
questão do teste... (   ) qual é o assunto mesmo?...  lembre que são dois países...  
((referindo-se ao título do texto da apostila)) 

 As alemanha e japão 
 P alemanha post war? 
 As alemanha pós guerra... pós guerra Alemanha e Japão...  

 (aula 1, p.7 – TEXTO 2) 
 

  

Observamos no excerto acima a tentativa da professora de retomar o tópico 

da aula. Podemos constatar isso quando a docente faz uso da pergunta “qual é o 

assunto mesmo?”, voltando novamente a atenção dos alunos para a leitura de um 

novo texto.  Aqui, vemos que a interação entre professor e aluno não induz a uma 

motivação ou mesmo preparação para a leitura, pois não são ativados 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito do conteúdo do texto. 

 No próximo item, apresentaremos outro tipo de pergunta ocorrida nas aulas 

observadas:  as perguntas de múltipla escolha. 

 

6.1.2.  Perguntas de Múltipla Escolha 

 

 Em alguns momentos, constatamos perguntas em que as opções de 

resposta eram fornecidas pela própria pergunta, cabendo aos alunos apenas 

escolher uma dentre as alternativas apresentadas. Vejamos alguns exemplos 

encontrados nas aulas investigadas: 
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Exemplo 1 

 P então... houve... aí... o quê?... uma comparação... de coisas... similares o/ ou difere/ 
ou diferentes? 

 A diferentes 
   A diferentes 

(aula 1 - p. 9 – texto 2)  
 

 Verificamos no excerto acima que a professora, ao final da leitura do texto, 

procurou fazer uso desse tipo de pergunta visando obter uma compreensão global 

do texto, ao mesmo tempo que voltava a atenção dos alunos para as microfunções 

textuais de comparação e contraste, recém-abordadas.  Em outro momento, 

pudemos perceber o uso das perguntas de múltipla escolha como uma estratégia 

para manter a interação entre os interlocutores ou fazer algum tipo de predição, tal 

como ilustra o exemplo abaixo: 

 
Exemplo 2 

  

(aula 1, p. 9,  - texto 3) 

 
 Esse tipo de pergunta seria novamente empregada ao final da leitura do 

texto. Desta vez, como uma forma de fazer com que os alunos percebessem as 

relações intra-textuais de similaridades e divergências entre os tópicos 

apresentados no texto.  Vejamos: 

 

Exemplo 3 
 P                        segunda guerra mundial... em inglês se diz guerra mundial dois... 

guerra mundial um... não se diz segunda... no ordinal... né?... diz o/ diz o cardinal 
em romano... okay?... muito bem... então vocês viram que é um texto comparativo... 
agora me digam... é mostrando contrastes ou semelhanças? 

 As semelhanças 
 (aula 1, p.14 – texto 3) 

 
  

Na aula 2, encontramos apenas uma única ocorrência desse tipo de 

pergunta no que concerne à abordagem textual, uma vez que, antes da leitura do 

texto, foi feito um exercício ao nível frasal envolvendo  a microfunção textual de 

 P exatamente... (   ) na sua/ na idéia de vocês... vai mostrar...semelhanças ou 
diferenças... entre os dois países?... vocês acham o quê? 

  [ 
 As   (   ) alemanha do oeste 
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Generalização.  Mediante tal recurso, o autor busca envolver o leitor ao ponto de o 

mesmo concordar com as idéias expressas no texto ou ainda ratificar seu ponto de 

vista com um outro, que já seja óbvio ou de senso comum. Passemos agora a 

outro exemplo: 

 
Exemplo 4 

 P dever de casa 
 A dever de casa 
 P vocês vão dizer se as gene/ se de acordo com/ tem uns que se referem diretamente 

aqui e outros que não se referem diretamente...  então é uma generalização 
válida... real... ou uma generalização meio torta... tá bom? 

(aula 2, p. 12 – texto 2) 

  

Observamos que a professora, após concluir a abordagem do texto, solicita 

uma atividade na qual os alunos teriam que verificar a validade ou não das 

generalizações de algumas afirmativas tendo em vista a leitura realizada. 

 Passaremos agora a um outro tipo de pergunta constatado nos nossos 

dados, as perguntas com lacunas. 

 

6.1.3. Perguntas com Lacunas 

  

Inúmeros foram os tipos de perguntas com tom ascendente no final. O 

levantamento feito revelou uma ocorrência significativa desse tipo de pergunta nas 

aulas observadas.  Vejamos alguns exemplos: 

 
Exemplo 4 

 P os desertos na... 
 A na Ásia 
 P na Ásia.. na... 
 A na Austrália 
 P na Austrália e... 
 A (    ) 
 P  gente... e na América do Nor-te...  e a América do Sul...né? é... (   ) esqueceram?  (   

)... o que acontece... com esses desertos?... né?... estão...                                                                          
(( risos)) 

 A estão crescendo 
           [ 
 A           estão crescendo 
 P estão crescendo... growing... (...) 

(aula 1, p.1 – texto 1) 
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Exemplo 5 
 P pra fazer trabalho... quer dizer... para trabalhar... muito bem... (5s)  QUANndo... 

um... 
 As elefante africano 
 P elefante africano... dorme... sleeps... ele... us 
                                                                     [ 
 As                                                                     usualmente 
                                                                     [ 
 P                                                                     usualmente stands up... fica em... 
 As em pé 
 P em pé... dorme em pé... mas... 
 As mas 
 P mas...o sabido do indiano... né?... né?... as conjunções de contraste...né?... cousin é... 
 As primo 

(aula 1, p.9 – texto 2) 

 

Os tons ascendentes no final de cada enunciado induzem os alunos a 

completarem devidamente as lacunas deixadas pela professora, bastando a estes 

apenas fazerem inferências elementares ou traduzirem as palavras explícitas no 

texto. No primeiro exemplo, percebemos que a professora possui total controle na 

condução da leitura em sala de aula, de modo que os alunos atuam apenas como 

coadjuvantes nesse processo.  Já no segundo, constatamos o que Coracini (2002) 

denomina de atitude “paternalista” do professor.  Note-se que a professora conduz 

o processo de leitura de tal forma a soletrar as sílabas iniciais da palavra seguinte 

para que os alunos apenas se limitem a completá-la.  Do ponto de vista 

interacional, este tipo de pergunta permite ao professor guiar a leitura do texto, 

possibilitando aos alunos apenas uma discreta participação.  Além do mais, 

perguntas desta natureza levam apenas a uma compreensão fragmentada do 

texto. Outro aspecto relevante é a quantidade encontrada de perguntas dessa 

natureza, o que, mais uma vez, deixa transparecer a concepção decodificadora de 

leitura da professora. 

Passemos agora à análise de outras perguntas, as quais têm a função de 

contribuir para uma interação mais harmônica entre professor e aluno na sala de 

aula.  São as denominadas perguntas de animação. 
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6.2. PERGUNTAS-ANIMAÇÃO 

 

6.2.1. Pergunta seguida de uma explicação e da mesma pergunta reformulada 

  

Esse tipo de pergunta apresentou apenas uma ocorrência no corpus 

investigado.  Vejamos: 

 
Exemplo 6 

 P são o quê? (7s) re é fazer de novo... e routed...elas/elas foram planejadas pra ter 
uma/ uma rota... aí mudam a rota...como é?... (   ) são rerotadas... ((risadas)) são 
rerotadas...são re... como é que eu digo? 

 As renovadas 
  [ 
 As reorganizadas 
 P reorganizadas... muda a rota... né?... reorganizar.. né? 
 A são reorganizadas 
 P repl/ repla/... na minha cabeça... replanejadas 

 (aula 1, p.4 – texto 1) 

  

No trecho acima, percebemos que a pergunta feita pela professora não surte 

efeito imediato no grupo.  Isso pode ser constatado no intervalo de tempo entre a 

pergunta inicial “são o quê?” e a tentativa de reformulação da mesma 

posteriormente. Na segunda tentativa, podemos constatar a função de animação 

imbricada à função didática, que é de chegar à tradução do termo “rerouted”.  Este 

tipo de pergunta contribui para um ambiente descontraído no processo de 

interação.  Entretanto, da forma como foi utilizada no exemplo acima, em nada 

contribui para a construção de significados, uma vez que a participação do aluno é 

reduzida a segundo plano. Percebemos isso quando, no final, a professora impõe 

sua tradução para a palavra: “na minha cabeça... replanejadas” . 

 A seguir, apresentaremos mais um tipo de pergunta-animação encontrada 

em nosso corpus, a Pergunta e Resposta pelo Professor 

 

6.2.2. Pergunta e Resposta pelo Professor 

  

Várias ocorrências desse tipo de pergunta foram encontradas no corpus 

analisado.  Eis alguns excertos: 
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Exemplo 7 
 P de recursos humanos e naturais...vírgula... in similar fashion...de uma forma 

similar... também a idéia de comparar igualdade... sabe o que é fashion?...alguém 
sabe o que é fashion?... isso é fashion...isso é/fashion é a moda... em 
modo...porque moda é o que tá... é o que... é o modo que as pessoas se comportam... 
ou como se vestem... né?... (   ) um modo diversificado... muitas vezes não é moda... 
mas é modo... maneira... né?... então... de maneira similar... de forma similar... 
okay? japão... quickly... quickly? 

 As rapidamente 
 (aula 1, p.12 – texto 3) 

 
Exemplo 8 

 P aí não é aparecer... aparecer é outro contexto... pa:recem... to avoid... outro verbo... 
aí vai ser o quê?... sabem o que é avoid?... evitar... evitar.... notando... observando 
que as bolinhas... as bolas de gude parecem evitar... some sections... 

 As algumas 
 P algumas... o quê?... 
 As seções 
  [ 
 As partes 
 P partes... de quê?... do chão 
 A algumas partes do chão 

(aula 2, p.2 – texto 1) 
 

 
 No primeiro excerto, verificamos que, ao perguntar o significado da palavra 

“fashion”, a professora não abre espaço para que os alunos façam algum tipo de 

inferência ou até mesmo traduzam por si próprios o referido termo.  No segundo 

excerto, encontramos duas ocorrências deste tipo de pergunta.  A primeira se dá 

quando a professora indaga aos alunos o significado de “avoid” e, mais adiante, 

quando responde ela mesma à pergunta feita: “partes de quê?... do chão”.  

Perguntas desta natureza não promovem a interação em sala de aula e, muito 

menos ajudam a levar os alunos a uma compreensão global do texto, visto que o 

significado das palavras é atribuído, ou melhor, imposto pelo professor, sem 

possibilidade de múltiplas interpretações, como comprova o exemplo seguinte: 

 

Exemplo 9 
 P muito bem... (  ) vamo lá... “H”...trees break the wind... as árvores... 
 As as árvores quebram o vento 
                   [ 
 P                   o  que quer dizer quebram?... esse quebra que tá aí?.... seguram a 

força do vento... né?... reduzem... né?... 
 As (   ) 

 (aula 1, p. 5 – texto 1) 
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 Percebemos, mais uma vez, que a professora antecipa-se à resposta dos 

alunos, não havendo espaço para que os mesmos façam algum tipo de inferência 

que os levem a uma construção do significado da expressão “trees break the wind”, 

inicialmente traduzida de forma literal. 

 Outro tipo de pergunta que se enquadra nas perguntas-animação é a 

pergunta incitativa, ilustrada a seguir. 

  

6.2.3. Perguntas Incitativas 

  

Não foram constatadas muitas perguntas dessa natureza no corpus 

analisado, se comparado à ocorrência dos outros tipos de perguntas.  Quase todas 

as perguntas incitativas foram encontradas na aula 1.  Na aula 2, foi constatado um 

único caso e de pouca relevância para a investigação proposta. Vejamos apenas  

alguns exemplos da aula 1: 

 
Exemplo 10 

 P entenderam qual é o efeito? 
 As (    ) 
 P qual é o efeito? 
 As (    ) (( todos falam ao mesmo tempo)) 
 P qual é o efeito? 
 P earth’s deserts are expanding... qual é o efeito?  é isso aí que eu acabei de falar... o 

que quer dizer? 
 As (    )  ((todos falam ao mesmo tempo)) 
 P quer dizer o que gente? 
 As os desertos da terra estão expandindo  ((alguns falam ao mesmo tempo)) 

(aula 1, p.1 – texto 1) 

 

Exemplo 11 
 As oeste 
 P oeste... muito bem (7s) muito bem... então falou no japão... vai falar agora na 

alemanha... tá?... e aí? 
 A um outro fator  

(aula 1, p.13 – texto 3) 

  

No primeiro exemplo, a professora inicia uma sondagem com os alunos 

acerca do texto que havia solicitado para que realizassem a leitura em casa. Nesse 

momento, podemos perceber a insistência da professora para que os alunos 

respondam ao seu questionamento. Após três tentativas frustradas, a professora 

muda de estratégia. Ao invés de persistir na mesma pergunta, a docente opta por 
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inserir na sua fala o fragmento do texto que contém a resposta para, em seguida, 

retomar, de outra forma, a pergunta feita inicialmente.  Nota-se que a participação 

e a interação entre professor e aluno não contribui para a construção de 

significados, uma vez que os alunos, pressionados pela professora, apenas 

limitaram-se à tarefa de traduzir as palavras ditas por ela inicialmente.  O segundo 

excerto não foge à regra, visto que o propósito didático é o mesmo do exemplo 

anterior.  Vejamos, em seguida, as Perguntas Fáticas. 

 

6.3. PERGUNTAS FÁTICAS 
  

As perguntas fáticas são as de maior incidência na fala, pois têm a função 

de verificar a eficácia da comunicação entre os falantes.  Durante a aula, foram 

constatadas inúmeras expressões desse tipo, como “tá bom?”, “correto?”, “estão 

entendendo?”, “certo?”, “posso continuar?”, etc., sendo os mais comuns o “né?” e o 

“okay?”.   Isso deve-se ao fato de tais expressões serem típicas da fala da 

professora. Vejamos apenas um exemplo a título de ilustração: 
 

Exemplo 12 
P no MUNdo... né? (    ) né?... okay? muito bem... (3s) posso continuar?... até aí nenhum/ 

nenhuma causa... né?... “C.”..the growth of deserts... então...o th tá dizendo que growth é 
substantivo... aí vocês tiram o th e fica o verbo que tá na/aí na/ irregular... que está aí na 
pastinha de vocês... certo?...crescer... aumentar... também se diz plantar...(   ) as 
pessoas/tudo que é plantado (   ) é grow...  não é?... não é?...o fazendeiro grow um monte 
de coisas...  né?... okay?... tá bom?... se é/se são animais... aí é raise... tudo que é (   ) se 
você planta... você grow.... né?... agora se é animal... você raise...né?...  você raise... 
né?...você cria animais...raise animals...né?... você cria animais... agora... se você grow... 
o verbo quer dizer que você planta... o que quer que você plante...né?...  okay?... na terra... 
animais...(   )pode ser plantar e também vai por aí... né?... (   )também as coisas 
crescem...né?... a família tá crescendo... a gente cresce... o bebezinho depois (   ) 
growing... growing ... growing... growing ... até ficar adult... até ficar adulto...okay?... 
muito bem...então... o cres-cimento... de quê? 

(aula 1, p.2 – texto 1) 

  

Palavras com esta função contribuem para maximizar a interação entre 

professor e aluno, podendo ser um recurso eficaz para a obtenção de uma 

compreensão global do texto, desde que promovam, é claro, a participação ativa 

dos(s) interlocutor(es) na construção de significados na sala de aula. Nas aulas 

analisadas, as perguntas fáticas eram utilizadas apenas na função de checar o 

contato, ou seja, de verificar se os alunos estavam acompanhando a leitura do 

texto.  
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6.4. PERGUNTAS COMUNICATIVAS 

  

Apenas dois exemplos desse tipo de pergunta foram encontrados nas aulas.  

Vejamos como ocorreram: 

 
Exemplo 13 

 P  uma observação... não sei se vocês sabem... vocês não são lingüistas... a... a gente 
compara... né?... comparação das duas partes... compara-se coisas similares... né?... e 
comparara-se coisas diferentes... quando eu tô comparando duas idéias eu tô 
contrastando... né?... okay?... muito bem... então tem aí esse parágrafo bem curtinho 
aí sobre... os tipos de elefantes... se vocês não sabiam... vão saber agora... estou 
gripada... né? ((após tossir))...anh?... tem um verbinho americano que diz 
assim.../aqui também tinha um...mas eu esqueci como é o nome aqui... mas ele 
diz assim... smile... you’re in the camera... sorria... você está na câmera... (   )... 
será?... Faustão ia fazer isso... não... eu falei isso por que?... esqueci... 

  ((risadas)) 
 P (    )esqueci.... 
  ((risadas)) 
 A o elefante... depois... Faustão ((risadas)) 
 P bom... então... vocês já sabem que existem 

(aula 1, p. 7) 
 

Exemplo 14 
 P  stands up... fica em pé... e o outro... que não é bobo... né?... dorme como?... lying 

down 
                                                                                                                           [                       
 A                                                                                                                           

deitado... 
 P deitado... né?... como nós... né?... já imaginou dormir em pé?  (( risadas)) 
 P então... houve... aí (...) 

(aula 1, p.9) 

  

As perguntas comunicativas encontradas revelam um momento de 

descontração propício à interação informal entre professor e aluno.  Tais 

momentos eram curtos, pois a atenção deveria ser voltada unicamente para a 

“leitura” do texto. 

 

6.5. PERGUNTAS QUE ENVOLVEM CONHECIMENTO DE MUNDO 
  

Encontramos apenas poucos exemplos deste tipo de pergunta nas aulas.  

Isso talvez se deva ao fato de a leitura em sala de aula ser realizada 

predominantemente de forma ascendente (bottom up).  Vejamos os fragmentos 

encontrados: 
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Exemplo 15 
 

 As   (   ) Alemanha do Oeste 
  [ 
 P  vocês tem que buscar seu conhecimento de mundo... ativar conhecimento de 

mundo... a Alemanha ... o Japão...  os dois sofreram... né? 
 As (   ) 
  [ 
 P seu conhecimento de mundo... seu saber... Japão e... e... Alemanha... o que vocês se 

lembram?... 
 A (    ) 
  sim... sim... muito bem 
 A houve a divisão da Alemanha... entre Oriental e Ocidental... a Ocidental entregou o 

capital pros Estados Unidos... a Oriental passou a ser socialista (  ) 
 P ouviram o que ela falou? 
 As ouvimos 
 A com certeza 
 P oi... boa noite...ah... ((um aluno, atrasado, entra na sala)) 
  [ 
 Ah melhorou hein? 
 P os dois países... né?... se re...uniram...né?...  vamos ver se foi/ se foi de forma similar 

ou de forma contrastiva... né?... vamo lá?... então... então... como é que a gente 
começa?.. o... o...  re-emergence... a... é o quê?... a... 

(aula 1, p. 9 – texto 3) 
 

  

Neste exemplo, a professora inicia a leitura do texto  fazendo uma 

sondagem a respeito do conhecimento prévio dos alunos acerca do assunto. Uma 

aluna inicia um comentário para o qual a professora chama a atenção dos demais.  

Após a interrupção de um aluno que chega atrasado à aula, o comentário feito pela 

aluna é deixado de lado pela professora que volta a atenção novamente para o 

processo de decodificação.  Vejamos o outro exemplo encontrado. Desta vez, na 

aula 2: 
 

Exemplo 16 
 P muito bem... página quarenta e três... o que é que a gente vai ver aí na página 

quarenta e três... é o quê?... é a-na-lo-gia... vamos ver que analogia é essa...(   
)então... aí faz uma analogia... não vou dizer qual é...né?... mas... aí tem dois 
cientistas... né?... Newton e Eistein...certo?... né?... (   ) quem é Newton e quem é 
Eistein... gente?... lembram?... ahn? 

 As cientistas 
 P como? 
 As cientistas 
 P vocês estão sendo gravados... sorriam ((risadas)) okay... então... começa com a 

distinção... 
 A as idéias 
 P as idéias... de quem? 
 As de Newton e Einstein...  

(aula 2, p.1, texto 1) 
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 Novamente, a oportunidade de utilizar  o conhecimento prévio do aluno 

como atividade de preparação e motivação à leitura do texto é parcialmente 

desperdiçada pela professora. Ao perguntar aos alunos se eles conheciam os dois 

personagens do texto a ser abordado, a professora simplesmente encerra a 

participação dos mesmos dando-se por satisfeita com a resposta “cientistas”. Na 

verdade, outros aspectos poderiam ser levantados, como por exemplo, os feitos 

dos dois cientistas, suas contribuições para a ciência e para a humanidade, entre 

outros. Entretanto, mais uma vez, a concepção de leitura decodificadora prevalece. 

 Ao contrário do que constatamos em nosso corpus, as perguntas que visam 

checar o conhecimento prévio dos alunos, quando bem utilizadas na interação em 

sala de aula, possibilitam uma ampliação da compreensão do texto, uma vez que a 

troca de idéias entre os participantes, aliada às informações novas contidas no 

texto, leva à construção de significados para a leitura. 

 O quadro abaixo apresenta uma síntese dos tipos de perguntas ocorridos 

nas aulas.  

 

TABELA 3  -  COMPARATIVO DE PERGUNTAS NAS AULAS  

OCORRÊNCIAS TIPOS DE PERGUNTAS 

AULA 1 AULA 2 

 

SUBTOTAL 

Encadeadas 42 23 65 

Múltipla Escolha 4 6 10 

Lacunas 37 19 56 

Reformulada 1 0 1 

Resposta pelo Professor 13 4 17 

Incitativas 8 1 9 

Fáticas 293 155 448 

Comunicativas 1 0 1 

Conhecimento de Mundo 1 1 2 

TOTAL 400 209 609 

 

 Vejamos a disposição desses tipos de pergunta nos gráficos abaixo: 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como podemos perceber nos gráficos, as Perguntas Fáticas foram as que 

tiveram uma maior ocorrência nas aulas. Isso deve-se principalmente ao fato de 

marcadores como “né?” serem freqüentes na fala da professora.  Tais perguntas 
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também foram utilizadas como uma estratégia para manter o um contato constante 

com os alunos durante a leitura dos textos.  As Perguntas Encadeadas, por sua 

vez, tiveram o segundo maior número de incidência, seguidas pelas Perguntas 

com Lacunas. As duas foram eficazes, se considerarmos o objetivo da professora 

de traduzir linearmente o texto.  Entretanto, partindo da perspectiva da leitura como 

construção de significados, esses tipos de perguntas pouco ou nada contribuíram.  

Outros tipos de pergunta recorrentes nas aulas foram as do tipo Pergunta e 

Resposta pelo Professor e Múltipla Escolha, as quais não permitiam uma maior 

reflexão por parte dos alunos acerca da leitura do texto, uma vez que as respostas 

eram fornecidas pela própria professora. Já as Perguntas Incitativas “instigavam” 

os alunos a apenas buscarem a respostas já dispostas no texto e não a 

construírem possibilidades para aquela leitura. Perguntas do tipo Reformulada 

tiveram apenas uma ocorrência no nosso corpus, não sendo passível, portanto, de 

análise.  Por fim, as perguntas Comunicativas e de Conhecimento de Mundo, as 

quais podem sem bastante eficazes no processo de construção de significados, 

quase não ocorreram, o que nos permite inferir que a concepção de leitura adotada 

em sala é a de  decodificação de palavras.  Passemos agora à análise dos 

questionários e dos Diários Reflexivos. 
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CAPÍTULO 7 

 

REFLETINDO SOBRE A AULA DE LEITURA 

 

 

7.1. AS RESPOSTAS DO PROFESSOR 

 

Mesmo não sendo a prática docente o foco central do nosso estudo, 

solicitamos à professora que respondesse a algumas perguntas relacionadas à sua 

postura em sala de aula, pois consideramos que tais informações poderiam ser 

relevantes para o estudo da interação e da compreensão em LE.  As respostas  

foram obtidas a partir dos seguintes tópicos: 

 

7.1.1. Estratégias de leitura 
 

 Ao questionarmos a professora a respeito das estratégias por ela utilizadas 

durante a aula de leitura, obtivemos as respostas abaixo,  enumeradas da seguinte 

forma: 

  

1. Verificar se os vocábulos vizinhos auxiliam na dedução do significado 

(contexto); 

2. Observar/identificar a classe gramatical da palavra;  

3. Verificar se a palavra é derivada de outra (s) já conhecida(s); 

4. Se a palavra não estará ligada ao tópico do texto e/ou ao título. 

 

Como podemos perceber, as estratégias utilizadas pela professora giram em 

torno do léxico e da gramática da língua-alvo. Não queremos descartar, com isso, 

a importância do léxico para a leitura do texto em LE.  Entretanto, a forma como a 

abordagem do léxico é feita, pode influenciar diretamente no nível de compreensão 

dos alunos e no desenvolvimento de estratégias de leitura em LE. Passemos agora 

a outro tópico, relacionado às atividades na aula de leitura. 
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7.1.2. Atividades de Preparação à Leitura 
 

 Ao perguntarmos à professora se realizava algum tipo de atividade de 

preparação para a leitura do texto, obtivemos a seguinte resposta: 

 

P – Sim.  Por exemplo, faço um warm up prévio à leitura, questionando os alunos quanto 
ao tópico da leitura a ser realizada; o que eles pensam do assunto; angario o que posso 
deles sobre o tema a ser lido. 
  

 A partir do depoimento acima, verificamos que a professora tem consciência 

a respeito da importância das atividades preparatórias envolvendo processos 

cognitivos como inferência, por exemplo, para a leitura do texto. Mais adiante, 

faremos um contraponto desse discurso com as respostas dos alunos acerca do 

mesmo tópico, a fim de chegarmos a conclusões mais precisas.  Passemos agora 

a um outro tópico investigado:  a aula de leitura e a compreensão do texto em LE. 

 

7.1.3. A Aula de Leitura e a Compreensão do Texto em LE 
  

 Neste item, pedimos que a professora descrevesse o desenvolvimento de 

uma aula de leitura em LE, tendo em vista à compreensão do texto. As respostas 

por ela enumeradas, em ordem de prioridade, foram as seguintes: 

  

 1.  Usar o título para inferir a informação que vem a seguir; 

2. Prever o significado do texto; 

3. Fazer uso do contexto para captar o significado das palavras 

desconhecidas; 

4. Identificar ou inferir as idéias principais; 

5. Entender as relações entre as partes do texto; 

 

As etapas enumeradas acima podem ser enquadradas em uma proposta 

que visa à compreensão textual, tendo em vista a interação entre o texto e o leitor. 

Entretanto, somente após a análise das respostas dos alunos, poderemos afirmar, 

com maior precisão, se há ou não correspondência entre a teoria e a prática nesse 

caso.  
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 A seguir, faremos a análise dos diários reflexivos respondidos pelos alunos 

após o término das aulas, a fim de estabelecermos um paralelo com as respostas 

da professora e, posteriormente, com o processo de interação professor-aluno. 

 

7.2. AS RESPOSTAS DOS ALUNOS 
 

 Neste diário, estruturado em forma de um questionário, foram solicitadas 

algumas informações referentes às dificuldades e facilidades dos alunos no que 

concerne à leitura em LE e à atuação do professor na sala de aula. Abaixo serão 

tecidos alguns comentários a partir dos dados obtidos. 

 

7.2.1. As Atividades do Professor 
 

Neste item, foi solicitado aos alunos que mencionassem os procedimentos 

metodológicos utilizados pelo professor em sala de aula.  Vejamos alguns 

comentários expostos a partir da assertiva:  Descreva as atividades realizadas pelo 

professor durante a aula de leitura. 

 

A1 - “tradução de textos, explicando contrastes e semelhanças de termos 

dentro de textos distintos” 

(aula 1) 

A5 - “tradução de texto; explicação sobre o assunto, etc.” 

(aula 1) 

A10 - “Traduzir os textos; explicar o material da apostila (gramática); escrever 

no quadro as explicações.” 

(aula 2) 

“A11 – “Tradução de texto e leitura sobre gramática inglesa.” 

(aula 2) 

 

Os depoimentos dos alunos revelam que o foco central da professora em 

sala de aula recai sobre o processo de decodificação de palavras no texto, o que 

nos permite estabelecer um vínculo com os tipo de perguntas predominantemente 

utilizadas pela professora (perguntas encadeadas e perguntas com lacunas), as 

quais, como vimos, buscam manter uma linearidade textual, ao mesmo tempo em 

que deixam transparecer  a importância  dada pela professora à apreensão do 
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significado dos itens lexicais em língua materna. Outro aspecto recorrente à prática 

docente refere-se à preocupação com os processos de enunciação, presentes no 

texto, o que fica evidente nos seguintes comentários: 

 

A1 - “Compreensão de textos de conteúdos similares ou contrastivos, bem 

como conteúdos de causa e efeito” 

         (aula 1) 

A2 – “microfunções textuais: causas e efeitos comparação e contrastes” 

(aula 1) 

A1 - “Identificar textos com analogias (comparações) e com generalizações 

verdadeiras ou falsas ou fatos.” 

(aula 2) 

A8 – “Percepção dos conteúdos que tratam de analogias e generalizações.” 

(aula 2) 

 

 É importante mencionar, ainda, que a identificação de tais processos era 

sempre precedida pela tradução literal de palavras do texto, como se essa 

identificação fosse impossível de ser realizada na língua-alvo tendo em vista à 

compreensão global.  

 

7.2.2. As Atividades de Compreensão 
 

As atividades de leitura foram outro aspecto observado, por se tratar de uma, 

dentre as várias formas de se averiguar o nível de compreensão.  A indagação 

feita nos questionários visava obter dos alunos o efeito que as atividades propostas 

pelo professor tiveram na compreensão do texto em LE. Vejamos algumas 

respostas para a seguinte pergunta:  As atividades realizadas pelo professor 

contribuíram para a sua compreensão?  De que forma? 
 

A3 - “Sim, orientando a construção de sentenças no ato das traduções; 

oportunizando o enriquecimento de novos termos e da utilização da gramática.” 

(aula 1) 

A9 -“Sim.  Fomentando o pensar e levando a contextualizar para a nossa 

língua.” 
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(aula 1) 

A7- “Sim.  Na medida em que a professora realiza a tradução junto com a   

           turma.” 

(aula 2) 

A9 – “Sim. Estimulando a transliteração , i.e., à contextualização à nossa 

língua.” 

(aula 2) 

  

Nos excertos acima, percebemos que, para boa parte dos alunos, a 

compreensão era facilitada sempre que palavras e frases eram traduzidas, ou seja, 

“contextualizada para nossa língua”, conforme o depoimento de A9.  Outros 

depoimentos ainda revelam que a identificação de mecanismos textuais e as 

sucessivas explicações dadas pela professora também contribuíram para a 

compreensão global do texto: 

 

A12 – “As atividades foram de extrema importância pois nos faz refletir sobre a 

interligação das palavras e na ordenação.” 

(aula 1) 

A11 – “Muito. Através de explicações claras, múltiplas e pacientes.” 

(aula 2) 

 

 Enfim, as atividades realizadas pela professora nas aulas analisadas pouco 

pareceram contribuir para a compreensão global dos textos trabalhados em sala, 

uma vez que objetivavam apenas a mera identificação de processos textuais e o 

enriquecimento do léxico.  Passemos agora para outro item investigado, no qual 

apreciamos as dificuldades de leitura e o suporte dado pelo professor em sala de 

aula. 

 

7.2.3. As Dificuldades de Leitura e a Intervenção do Professor 
 

Através deste item, buscamos obter informações acerca das dificuldades 

encontradas pelos alunos na leitura do texto, bem como suas sugestões no que 

concerne à atuação do professor para solucionar ou mesmo amenizar esse 

problema. Observemos alguns comentários para o item 3 do Diário Reflexivo: 
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Mencione suas maiores dificuldades com relação a leitura do texto da aula de hoje.  

O professor poderia ter ajudado, de alguma forma, a solucioná-las?  Como? 

 

A4 – “Muitas palavras complicadas para serem entendidas sem dicionário.” 

         (aula 1) 

 

A8 – “A maior dificuldade está no significado das palavras.  A professora ajuda 

bastante ao chamar a atenção para a forma gramatical.” 

         (aula 2) 

 

 Os excertos acima sintetizam a opinião da maior parte dos alunos, onde 

verificamos que a grande preocupação deles ainda reside no léxico, uma crença 

sem base científica que parte da premissa de que para compreender é necessário 

traduzir.  Vejamos outras dificuldades mencionadas pelos alunos: 

 

 

A1 – “Muitas palavras novas, ritmo um pouco acelerado, a estrutura do texto não 

facilita as anotações (pouco espaço):  Mas a condução da professora é satisfatória, 

por conta dos prazos – término do curso.” 

         (aula 1) 

A10 – “Meu desconhecimento de vocabulário e a falta de estudo devido em 

casa.” 

         (aula 2) 

A11 – “Novamente o cansaço não facilita a concentração.  A professora faz um 

bom trabalho.” 

         (aula 2) 

 

 Nestes depoimentos, podemos perceber que outras razões são apontadas 

pelos alunos, tais como o cansaço, a falta de tempo para estudar, os afazeres 

domésticos, entre outros que podem ser extraídas dos comentários acima 

mencionados. Um aspecto psicológico revelador é o de que os alunos demonstram 

empatia para com a professora. Em outros termos, ela nunca é apontada como a 

responsável ou parcialmente culpada por suas dificuldades apresentadas.  Tal 
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postura pode ser atribuída não só à crença da “incapacidade” de aprender uma LE, 

mas também à empatia e à relação harmoniosa entre professor e aluno em sala de 

aula.  Passemos, a seguir, às reflexões dos alunos acerca dos textos trabalhados 

durante as aulas. 

 

7.2.4. A Compreensão dos Textos  
 

No que se refere à compreensão, solicitamos aos alunos que escrevessem 

um parágrafo a respeito de cada texto que havia sido trabalhado em sala de aula.  

Também poderiam, se quisessem, mencionar a idéia principal contida em cada um 

dos parágrafos.   No total, foram abordados 6 textos, os quais poderiam ser 

sintetizados da seguinte maneira: 

TABELA 4 

TEXTOS DA  AULA 1 

TEXTO SÍNTESE 

1. Sem título (anexo) Aborda as causas e efeitos que estariam 

relacionados à expansão dos desertos 

pelo mundo e as medidas tomadas pela 

Ciência para a contenção desse 

fenômeno 

2. Sem título (anexo) Embora curto, o texto abordava 

similaridades e as diferenças entre dois 

tipos de elefantes, desde a aparência 

exterior, até o comportamento de cada 

um deles. 

 

3. Post-war West Germany and Japan 

(anexo) 

Relata o desenvolvimento, em vários 

planos, de dois países (Japão e 

Alemanha) tendo como parâmetro inicial 

a Segunda Guerra Mundial. 

4. Sem título (anexo) Trata-se de um texto razoavelmente 

curto que busca discutir, numa 

dimensão maior, o conceito do termo 

“compaixão”.  
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TABELA 5 

TEXTOS DA AULA 2 

TEXTO SÍNTESE 

1. Sem título (anexo) Busca explicar os pontos de vista de 

dois físicos (Newton e Einstein) quanto à 

teoria da gravidade a partir de uma 

analogia envolvendo uma mesma 

situação vista sob duas posições 

distintas. 

2. Sem título (anexo) Descreve 4 tipos de restaurantes, 

distinguindo-os quanto a natureza, 

ambiente, peculiaridades.  O objetivo 

final é estabelecer uma relação entre o 

aumento do custo de vida e a procura 

por cada um desses restaurantes. 

 

Vejamos o que ocorreu no TEXTO 1 (anexo) da aula 1: 

 

A2 – causas e efeitos sobre a desertificação do mundo, onde a erosão dos 

ventos, a expansão das dunas e a evaporação das águas contribuem para 

aumentar os desertos no mundo. 

 

A9 – as áreas desérticas vêm se expandindo  em todo o planeta mas a ciência 

vem tomando medidas para conter sua expansão. 

 

A10 – causas e efeitos.  Áreas  desérticas no mundo e seu crescimento. 

 

 O revelador a respeito do TEXTO 1 é que apenas 6 (seis) alunos lembraram  

dele ao final da aula.  Dos que conseguiram relatar algo sobre o texto, A2 e A10 

identificaram as relações de causa e efeito, sendo que o primeiro foi um pouco 

mais a fundo ao mencionar algumas das causas do processo de desertificação.  Já 

A9 demonstrou ter uma compreensão um tanto quanto superficial se comparado a 

A2 e a A10. 
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 Diferentemente do TEXTO 1,  o TEXTO 2 foi o mais lembrado pelos alunos.  

Em alguns casos, como sendo o primeiro texto a ter sido trabalhado na aula. 

Passemos agora aos comentários dos alunos a respeito desse texto: 

 

A1 – conteúdo de contraste – dois tipos de elefantes um indiano e o outro 

africano, com hábitos bem distintos um do outro. 

 

A3 – ...trazia os contrastes entre animais(elefantes africano e asiático) como 

forma de dormir, formato da cabeça, de cor e tamanho. 

 

A5 – o texto fala sobre contrastes ou seja as diferenças entre elefantes 

africanos e asiáticos. 

 

A10 – comparação através de diferenças  - espécies de elefantes (africanos e 

indiano) 

 

Com base nos comentários acima, podemos observar que A1 e A3 

conseguiram captar melhor a idéia contida no texto, pois além de identificarem as 

relações textuais, também expressaram algumas peculiaridades dos elefantes. Já  

A5 e A10 tiveram apenas uma compreensão parcial do texto, uma vez que 

limitaram-se apenas a descrever os processos textualizadores. O mesmo 

aconteceu com a maior parte da turma.  Passemos então aos comentários sobre o 

TEXTO 3: 

A1 – Como a Alemanha e o Japão similarmente, conseguiram crescer após a 

guerra mundial.    

 

A5 -...aborda a semelhança entre a Alemanha Ocidental e o Japão após a II 

guerra mundial. 

 

A10 – comparação através de semelhanças Alemanha Ocidental e Japão o 

ressurgimento após a 2ª guerra mundial. 
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A15 – o texto do pós-guerra que tratava da destruição dos países ocupados por 

tropas de estrangeiros inimigos, como Japão e Alemanha. 

 

Acima percebemos que apenas A1 conseguiu assimilar a idéia central do 

texto. Já A5 e A10 restringiram-se a identificar as semelhanças entre os dois 

países após a II guerra mundial. Quanto a A15, percebemos uma fuga do assunto 

abordado no texto. O último texto analisado na aula 1 não foi comentado pela 

maioria dos alunos.  Vejamos o que disseram os poucos alunos a respeito desse 

texto: 

 

A8 – o texto sobre a compaixão descreve ou conceitua o que é este 

sentimento. 

 

A12 – definição do termo compaixão 

 

A7 – o sentido amplo do sentimento “compaixão” e os diferentes contextos em 

que ele pode se manifestar. 

 

Como podemos constatar, os comentários dos alunos foram praticamente 

superficiais a respeito do texto. A grande maioria limitou-se a dizer que o texto 

descrevia, conceituava ou definia o termo “compaixão”.  Apenas uma única 

ocorrência, A7, atingiu uma visão mais abrangente a respeito da discussão contida 

no texto.  Na aula 2, foram feitas as abordagens de 2 textos. Passemos agora aos 

comentários acerca do TEXTO 1: 

 
 

A3 - ... fala sobre as idéias de Newton e  Einstein, onde se exemplifica com duas 

situações de observadores em locais distintos observando o jogo de bolas de gude 

de crianças. 
 

 

A12 – Falamos das experiências dos textos de Newton e Einstein sobre a teoria da 

gravidade.  
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 Acima verificamos excertos que ilustram a compreensão dos alunos a 

respeito do TEXTO 1.  A idéia central do texto é melhor expressa por A3 ao fazer 

referência à analogia envolvendo as teorias dos dois físicos. Já A2 apresenta uma 

visão limitada sobre o conteúdo do texto, pois só menciona que se trata de 

experiências que envolvem a teoria da gravidade.  É importante ressaltar que a 

maioria presente na aula, cerca de 70% dos alunos, não fizeram referência ao 

TEXTO 1 nos seus comentários. Diferentemente do TEXTO 1, o TEXTO 2 foi  

comentado por todos os presentes.  Vejamos alguns exemplos: 

 

A2 – Texto sobre 4 restaurantes semelhantes onde há uma organização no 

ambiente e na alimentação e o custo é alto. 

 

A12 – ... foi utilizado com personagens que eram donos de restaurantes e que 

alguns deles foram bem sucedidos enquanto outros não. 

 

A15 – o texto falava sobre 4 restaurantes, especificando a natureza de cada um 

deles e, concluindo, a subida do custo de vida ‘favorecia’ os restaurantes ‘fast 

foods’. 

 

A partir dos comentários dos alunos, podemos perceber que A12 desviou-se 

do conteúdo do texto, ao contrário de A15 que conseguiu sintetizar bem a sua 

essência do texto.  Quanto a A2, observamos que tratou superficialmente as 

semelhanças, a organização e o custo de cada um dos restaurantes. 

Com base na análise dos excertos das aulas 1 e 2 , pudemos verificar que 

grande parte dos alunos teve uma compreensão parcial dos textos trabalhados em 

sala de aula, pois  identificava apenas as relações textuais.  Em alguns casos, 

houve ainda fuga em relação à idéia central do texto. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONTRIBUIÇÕES DO INGLÊS INSTRUMENTAL 

 À COMPREENSÃO LEITORA 

 

No último dia de observação, aplicamos um questionário com o objetivo de 

verificar as contribuições do curso de Inglês Instrumental para o aprimoramento da 

leitura em LE (Inglês) dos alunos. Foram abordados alguns itens, que serão 

analisados na ordem em que se apresentam no questionário. 

 

8.1. Conhecimento Gramatical e Léxico da Língua-alvo 
 

Neste item, os alunos foram solicitados a fazer uma auto-avaliação a 

respeito dos conhecimentos gramaticais e do léxico adquiridos durante o curso de 

Inglês Instrumental.  As respostas dos alunos foram sintetizadas no gráfico abaixo:  

 

GRÁFICO 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Como podemos observar, a maioria dos alunos respondeu que é capaz de 

reconhecer estruturas gramaticais e o léxico da língua-alvo com certa facilidade. 

Uma outra parcela significativa dos alunos demonstrou ter algum tipo de 

dificuldade em identificar palavras e a gramática dessa língua.  Apenas uma 

pequena parcela dos alunos admitiu que necessitava de um dicionário e/ou 

gramática. 
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8.2. Conhecimentos Ativados na Leitura 
 

Com o objetivo de obter informações a respeito das estratégias cognitivas 

adotadas pelos alunos antes, durante e após a leitura do texto, propusemos alguns 

itens a serem assinalados. As respostas obtidas são ilustradas no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico revela que a maioria dos alunos é capaz de ativar conhecimentos 

diversos durante a leitura. Dos 15 alunos que participaram da pesquisa, 11 

afirmaram ser capazes de realizar inferências durante a leitura. Um número um 

pouco menor (9 alunos) respondeu, ainda, que levanta hipóteses a respeito do 

conteúdo do texto a partir do título.  Outro número significativo (8 alunos) também  

estabeleceu relações entre o que já conheciam e o conhecimento novo 

apresentado no texto.  Um número reduzido de alunos reconheceu fazer 

proposições a respeito dos fatos do mundo. 

 

8.3. Procedimentos Durante  a  Leitura 
 

Neste outro item, os alunos tinham que assinalar quais os procedimentos 

que utilizavam durante a leitura do texto em LE (Inglês).  O objetivo era o de 

verificar que estratégias metacognitivas foram desenvolvidas pelos alunos durante 

o curso de Inglês Instrumental.  Vejamos o gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podemos constatar que houve um certo equilíbrio,em termos quantitativos, 

no que se refere a alguns itens propostos para os alunos assinalarem. A maioria 

respondeu que procura apreender a idéia central, um valor que equivale ao 

daqueles que traduzem palavras e/ou frases do texto. Já uma parcela um pouco 

menor dos alunos recorreu à estratégias como a identificação de palavras-chave, a 

anotações e a resumos.  

 

8.4. Aspectos Textuais 
  

Considerando que os aspectos textuais exercem influência direta no 

processo de leitura, pedimos aos alunos que assinalassem aqueles aspectos do 

texto que eram observados por eles durante a leitura.  Vamos aos resultados 

obtidos: 
 

GRÁFICO 12 
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Como percebemos no gráfico acima, a maioria dos alunos é capaz de 

reconhecer o propósito comunicativo do texto. Entretanto, menos da metade 

consegue identificar o gênero e/ou tipo textual. Uma parcela razoável dos alunos 

ainda admitiu identificar as relações de causa e efeito, temporalidade, 

seqüencialidade, etc. 

 Verifica-se, portanto, que não só a apreensão do conteúdo como das 

seqüências lingüísticas e do gênero textual são itens relevantes para o 

desenvolvimento da leitura em LE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 A partir da análise dos dados e da fundamentação teórica desta pesquisa, 

podemos tecer algumas considerações acerca da prática de leitura em LE no 

contexto investigado.  

 Primeiramente, vimos como se estruturava a interação em sala de aula para, 

em seguida, procurarmos estabelecer uma relação com o nível de compreensão 

textual dos alunos participantes. Para tanto, foi feita a transcrição das aulas 

observadas para uma posterior análise. 

 No que se refere aos tipos de perguntas predominantes na aula de leitura, 

os resultados revelaram a predominância de perguntas do tipo Fática, as quais não 

só eram utilizadas como uma tentativa de se estabelecer um contato permanente 

com os alunos, mas, sobretudo, de verificar a “compreensão” durante a leitura do 

texto. Também foi constatada uma ocorrência significativa de perguntas do tipo 

Encadeada e Lacuna. Estes tipos de perguntas evidenciaram uma concepção 

decodificadora subjacente à prática de leitura, visto que os alunos limitavam-se 

apenas a traduzirem linearmente as palavras contidas no texto. 

 A análise dos diários reflexivos dos alunos ratificou ainda mais essa 

concepção decodificadora, ao descreverem quase sempre a tradução como um 

processo indispensável para a compreensão de um texto em LE. Tais 

constatações contradizem as declarações contidas no diário da professora, as 

quais deixavam transparecer, a priori, uma abordagem descendente de leitura.   No 

que concerne às atividades de compreensão, percebemos uma constante 

preocupação com o reconhecimento dos processos textuais e com o 

enriquecimento do léxico, resultando, assim, numa compreensão apenas 

superficial do texto. A nosso ver, a decodificação de palavras e estruturas da 

língua-alvo consiste apenas em uma, dentre as várias etapas envolvendo o 

processo de compreensão em LE e, como tal, não constitui um empecilho para que 

a mesma ocorra.  Essa crença tem como pressuposto a compreensão como um 

processo metacognitivo.   

Sobre a interação professor-aluno, mostrou-se de forma bastante positiva, 

entretanto, como vimos, pouco ou em nada contribuiu para uma compreensão 
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global do texto.  Em razão disso, decidimos propor algumas sugestões de 

procedimentos que acreditamos poderem servir como subsídios para uma prática 

de leitura voltada para a compreensão e para a construção de significados.  São 

elas: 

  

a) A ampliação da zona de ação como uma forma de promover a participação 

coletiva do grupo; 

b) A realização de atividades mediadas em grupo, pois possibilitam a 

negociação de sentidos e, consequentemente, a construção de um espaço 

heterogêneo de significação; 

c) O levantamento de questionamentos antes, durante e após a leitura, pois 

contribuem para a motivação do grupo e para a criação de um ambiente 

propício à construção de significados; 

d) A abordagem das relações intra-textuais e das características do gênero 

textual, pois ajudam na compreensão em LE. 

 

  Por fim, na avaliação dos alunos, o curso de Inglês Instrumental pareceu 

contribuir, pelo menos, no que se refere ao aumento do conhecimento do léxico e 

da gramática da língua-alvo. Conforme o último questionário analisado, alguns 

processos metacognitivos pareceram ter sido aprimorados. Dentre os quais, o 

processo de inferência.  No que se refere à apreensão da idéia central do texto, 

parece não haver dúvida de que está submetida ao processo de decodificação de 

itens lexicais e estruturas gramaticais da língua-alvo. Um dado surpreendente 

quanto às contribuições do curso de Inglês Instrumental para a compreensão 

leitora foi o fato de os alunos afirmarem reconhecer as características dos gêneros 

textuais, quando, como já vimos, não havia variedade de textos no material 

didático utilizado. 

Enfim, a interação professor-aluno, no contexto investigado, convergiu para 

uma compreensão um tanto limitada dos textos trabalhados na língua-alvo, não 

contribuindo, portanto, para a criação de um espaço de negociação nem tampouco 

para a construção de significados na aula de leitura. 

 Desta forma, esperamos que este estudo possa reorientar práticas de 

leitura ainda vigentes nos cursos de Inglês Instrumental que priorizam os 

processos de decodificação, pois as mesmas revelam um descompasso com o 
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perfil do leitor crítico esperado atualmente, frente às necessidades de um mundo 

cada vez mais globalizado.  
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ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

 
Gustavo Henrique da Silva Lima 

(mestrando) 
 

DATA:  
PESQUISA DE CAMPO 

Escola:           
Endereço:           
Bairro:      Cidade:     Estado:    
Fone:       
 
 

Questionário para o Professor 
 

 Este questionário objetiva  fazer um levantamento acerca da prática de leitura em 
Língua Estrangeira (Inglês) no curso de Inglês Instrumental.  As respostas para este 
questionário serão de grande utilidade para a minha dissertação de Mestrado em Lingüística 
na UFPE, Recife.  Portanto, sua opinião é de extrema importância para que esta pesquisa 
seja realizada com êxito. 
 Gostaria de ressaltar que os dados aqui coletados ficarão restritos apenas ao 
pesquisador e à sua orientadora e que nem a escola nem o professor terão suas identidades 
reveladas. 
 
1. Seu nome:            
 
2. Quanto à sua formação: 
 

a) Graduação 
b) Pós-Graduação (Especialização) 
c) Mestrado 
d) Doutorado 

 
 
3. Há quantos anos leciona Língua Inglesa?       
4. Fez algum curso de línguas?    Período:    
5. Tem alguma experiência no exterior?    Período:    
 
6. Quanto à sua prática de leitura em sala de aula: 
 
a) Utiliza alguma estratégia de leitura com os alunos? Quais? 
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b) Com que freqüência realiza atividades de leitura em sala de aula? 
             
 
c) Faz alguma atividade de preparação (motivação) para leitura? 
 
(   ) sim   (   ) não   (   ) às vezes 
 
Que tipo de atividade (s):          
             
 
7. Como você descreveria o desenvolvimento de uma aula de leitura em língua Inglesa? 
            
            
            
            
            
             
 
8. Na sua opinião, o que leitores bem-sucedidos fazem, consciente ou inconscientemente, 
que os capacita a compreender bem um texto?  Marque 5 alternativas com as quais você 
concorda, em ordem de prioridade.  (1-5) 
 
(   )  Reconhecer palavras rapidamente 
(   )  Usar o(s) título(s) para inferir a informação que vem a seguir. 
(   )  Usar o conhecimento prévio. 
(   )  Traduzir  palavras e/ou frases. 
(   )  Identificar a classe gramatical das palavras. 
(   ) Fazer uso do contexto para captar o significado das palavras desconhecidas. 
(   ) Ler para apreender o significado, concentrar-se na construção do significado. 
(   ) Prever o significado do texto. 
(   ) Monitorar a compreensão. 
(   ) Identificar ou inferir as idéias principais. 
(   ) Entender as relações entre as partes do texto. 
(   ) Distinguir as idéias principais das idéias secundárias (detalhes). 
(   ) Parafrasear. 
(    ) Usar o contexto para construir o significado e chegar à compreensão. 
 
9. Outros comentários (críticas, sugestões,...): 
            
            
             

 
Obrigado pela sua colaboração com esta pesquisa! 
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ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

 
Gustavo Henrique da Silva Lima 

(mestrando) 
DATA:  

PESQUISA DE CAMPO 
Escola:           
Endereço:           
Bairro:      Cidade:     Estado:    
Fone:       
 

Questionário para o Aluno 
 

 Este questionário tem como objetivo fazer um levantamento acerca da prática de 
leitura em Língua Estrangeira (Inglês) no curso de Inglês Instrumental.  As respostas para 
este questionário serão de grande utilidade para a minha dissertação de Mestrado em 
Lingüística na UFPE, Recife.  Portanto, sua opinião é de extrema importância para que esta 
pesquisa seja realizada com êxito. 
 Gostaria de ressaltar que os dados aqui coletados ficarão restritos apenas ao 
pesquisador e à sua orientadora e que sua identidade não será revelada. 
 

Seu nome:           
Idade:     Sexo:      
Série:     
 
1. Em que tipo de Estabelecimento você cursou o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio? 
 

(   ) Todo em escola pública 
(   ) Todo em escola particular 
(   ) Maior parte em escola pública 
(   ) Maior parte em escola particular 
 
2. Você lê para: 
 
(   ) Informar-se 
(   ) Lazer/Diversão 
(   ) Trabalho 
(   ) Religião 
(   ) Cumprir tarefa escolar 
 
3. Já  estudou Inglês antes? Quanto tempo?       
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4. Como avalia seu desempenho de leitura em Inglês? 
 

(   ) excelente 
(   ) bom 
(   ) razoável 
(   ) fraco 
 
5. Quanto você compreende de um texto típico em Inglês de sala de aula? 
 
(   ) menos da metade (   ) mais da metade  (   ) todo o texto 
 
6. Que razões levaram você a fazer um curso de Inglês Instrumental 

 
a) trabalho 
b) concursos  
c) estudos 
d) formação profissional 
e) lazer 
f) outros        

 
7. Outros comentários (sugestões, críticas, opiniões,...)     

           
           
           

 
 

 
Obrigado pela sua colaboração com esta pesquisa! 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

 

Gustavo Henrique da Silva Lima 
(mestrando) 

DATA:  
PESQUISA DE CAMPO 

Escola:           
Endereço:           
Bairro:      Cidade:     Estado:    
Fone:       
 

 
Seu nome:           
Idade:     Sexo:      
 
 

DIÁRIO REFLEXIVO DO ALUNO 
 

1. Descreva as atividades realizadas pelo professor durante a aula de leitura. 
            
            
            
             
 
2. As atividades realizadas pelo professor contribuíram para a sua compreensão do texto em 
Língua Estrangeira? De que forma? 
            
            
             
 
3. Mencione suas maiores dificuldades com relação a leitura do texto da aula de hoje.  O 
professor poderia ter ajudado, de alguma forma, a solucioná-las?  Como? 
            
            
             
 
4º)  Escreva um parágrafo sobre o que você entendeu do texto da aula de hoje.  Se preferir, 
mencione a idéia contida em cada parágrafo. 
            
            
            
             

 
Obrigado pela sua colaboração com esta pesquisa! 

 



 90 

ANEXO 4 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM LINGÜÍSTICA 

 
Gustavo Henrique da Silva Lima 

(mestrando) 
DATA:  

PESQUISA DE CAMPO 
Escola:           
Endereço:           
Bairro:      Cidade:     Estado:    
Fone:       
 

 
AVALIAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS INSTRUMENTAL 

 
 Este questionário tem como objetivo fazer um levantamento acerca das estratégias 
desenvolvidas por você para a leitura de um texto em Língua Estrangeira (Inglês).  As 
respostas deste questionário serão de grande valia para a minha dissertação de Mestrado em 
Lingüística na UFPE, Recife.  Portanto, sua opinião é de extrema importância para que esta 
pesquisa seja realizada com êxito. 
 Gostaria de ressaltar que os dados aqui coletados ficarão restritos apenas ao 
pesquisador e a sua orientadora e que sua identidade de aluno (a) não será revelada. 

 
 

• Como você avalia o seu desempenho como leitor antes e depois do curso de Inglês 
Instrumental (Leitura)? 

 
1. Em relação ao conhecimento da gramática e do léxico da língua-alvo (Inglês)? 

 
a) Reconheço e identifico palavras e estruturas gramaticais ainda com alguma 

dificuldade. 
b) Reconheço e identifico facilmente palavras e estruturas gramaticais através  da 

análise do contexto. 
c) Reconheço e identifico palavras e estruturas gramaticais apenas com o auxílio de um 

dicionário e/ou uma gramática da língua-alvo. 
d) Não sou capaz de identificar palavras e estruturas gramaticais no texto. 

 
 

2. Em relação aos conhecimentos ativados durante a leitura de um texto em Língua 
Estrangeira (Inglês)? 

 
(   ) Sou capaz de levantar hipóteses a respeito do conteúdo do texto a partir do título. 
(   ) Sou capaz de fazer proposições a respeito dos fatos do mundo. 
(   ) Sou capaz de fazer inferências (associações, deduções) durante a leitura de um 
texto. 



 91 

(   ) Sou capaz de estabelecer relações entre o que eu já sei e o conteúdo novo do texto. 
(   ) Não sou capaz de levantar hipóteses, fazer inferências, proposições e/ou conexões 
com os fatos do mundo. 

 
3. Em relação aos procedimentos realizados durante e após a leitura do texto? 

 
(   ) Faço anotações e/ou resumo a respeito do conteúdo do texto. 
(   ) Procuro traduzir palavras e ou frases. 
(   ) Procuro identificar as palavras-chave de cada parágrafo. 
(   ) Sou capaz de apreender a idéia central de cada parágrafo e/ou do texto. 
(   ) Primeiro faço uma leitura rápida, depois volto e leio cuidadosamente. 
 

4. Em relação ao texto? 
 
(   ) Identifico as características do tipo/gênero textual que estou lendo. 
(   ) Identifico o propósito (objetivo) comunicativo do texto que estou lendo. 
(   ) Reconheço as relações de causa e efeito, temporalidade, seqüencialidade, etc. 
(   ) Não sou capaz de identificar as relações de causa e efeito, temporalidade, 
seqüencialidade, etc. 
(   ) Não sou capaz de identificar as características do tipo/gênero textual que estou lendo. 
(   ) Não identifico o propósito (objetivo) comunicativo do texto que estou lendo. 
 

 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO COM ESTA PESQUISA! 
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ANEXO 5 
 
 

TEXTOS DA AULA 1 
 

TEXTO 1 
 
a) Earth´s deserts are expanding.  (b) Each year, land nearly equal in size to state of Indiana 
becomes desert somewhere in the world.  (c) The growth of deserts is greatest in Africa, but 
deserts in Asia, Australia, and North and South America are growing as well.  (d) One 
factor that contributes to this expansion is drought.  (e) Erosion of soil by the wind also adds 
to the growth of deserts.  (f) In Northwest Africa, towns are slowly invaded by sand dunes, 
and in Egypt, roads are rerouted to avoid the growing dunes. (g) Cutting down trees to use 
them as fuel also contributes to the expansion of deserts. 
(h) Trees break the wind, help to cool the ground’s surface, and anchor the soil.  (i) When 
too many domestic and wild animal graze in areas around deserts, the grass is used up, and 
the deserts grows. (j) In several places, scientists are learning new ways to halt this 
expansion. (k) The use of plastic and oil mulches to slow evaporation, new irrigation 
techniques, and new plowing methods may all help to halt the growth of deserts. 
 
1. ____  2. _____ 3. _____ 4. ___ 
 
 
 
 
 
TEXTO 2 
 

 
There are two kinds of elephants – the African elephant is larger and darker; it also 

has larger ears and a more sloping forehead.  Both can be tamed, but the Indian elephant is 
more easily trained to do work.  When an African elephant sleeps, it usually stands up, but 
its Indian cousin usually sleeps lying down. (Yorkey 1982:124) 

 
 
 

TEXTO 3 
 
 

Post-war Germany and Japan 
 
The re-emergence of West Germany and Japan as major world powers is one of the most 
remarkable stories of national recovery in the post-war period.  In 1945 West Germany was 
devastated by war and occupied by foreign troops.  Similarly, Japan, West Germany´s far 
eastern war-time ally, also suffered great destruction and then occupation by U.S. forces.  
Yet within a single generation, through hard work, industrial knowhow, and the co-
operative assistance of former enemy countries, West Germany has experienced rapid 
economic development, attaining a degree of affluence as early as the 1960´s.  Making 
maximum use of the same combination of human and natural resources, in similar fashion 
Japan quickly achieved the status of one of the most productive and prosperous nations in 
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the east or the west.  Another factor in West Germany´s progress has been an extended 
period of stable government.  Japan, too, has enjoyed the benefit of orderly popular 
government, under a new political system which eliminated the old imperial authority.  
West Germany´s accomplishments have not been limited to economics or politics;  her new 
cultural importance was symbolized by the Nobel Prize literature award to Heinrich Böll in 
1972.  Japanese cultural prominence – from traditional Kabuki to the art of contemporary 
film making – has been universally recognized, including a Nobel prize literature award to 
Yasunari Kawabata in 1968.  In many areas of social and industrial development, West 
Germany and Japan have made remarkable progress since world war II. 
 
 
 

 
 

TEXTO 4 
 
Compassion is the ability to understand another person´s misfortunes.  It is kindness, 
tenderness, mercy, pity, and sympathy.  A nurse may have compassion for an irritable 
patient by understanding that the illness may be the cause of that patient´s behaviour and by 
treating that patient with kindness and sympathy.  An airline stewardess displays 
compassion for her passengers by considering the fact that they may be nervous about flying 
and by answering their questions in a patient, sympathetic manner. In the same way, a judge 
may have compassion for a juvenile offender by taking his age into consideration and 
setting the punishment accordingly.  Compassion is not merely a verbal expression of 
sorrow.  It is not begrundingly contributing money to charitable causes out of a sense of 
duty. Compassion is putting yourself in another person´s situation and treating that person 
the way you would want to be treated. 

(Donald et al. 1978:200) 
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ANEXO 6 
 
 

TEXTOS DA AULA 2 
 
 
TEXTO 1 
 
The distinction between Newton´s and Einstein´s ideas about gravitation has sometimes 
been illustrated by picturing a little boy playing marbles in a city lot.  The ground is very 
uneven, ridged with bumps and hollows. An observer in an office ten stories above the street 
would not be able to see these irregularities in ground.  Noticing that the marbles appear to 
avoid some sections of the ground and move toward other sections, he might assume that a 
“force” was operating which repelled the marbles from certain spots and attracted them to 
others.  But another observer on the ground would instantly perceive that the path of the 
marbles was simply governed by the curvature of the field.  In this analogy Newton is the 
upstairs observer who imagines a “force” is at work, and Einstein is the observer on the 
ground, who has no reason to make such an assumption. 

(Barnett 1950:91) 
 
 
 
TEXTO 2 
 
 
 There are four restaurants within a mile of John´s house.  They are The Plowman, 
Shangri-La, Doobies, and Checkers. 
 The Plowman and Shangri-La serve complete meals that are usually delicious.  Both 
emphasize a pleasant, relaxed atmosphere.  Meals are priced form ten to twenty dollars per 
person.  While prices at the two restaurants are comparable, The Plowman is generally more 
crowded than Shangri-La.  The Plowman offers a greater variety of foods than Shangri-La 
does. 
 Doobies and Checkers are the “fast food” restaurants.  They do not emphasize 
atmosphere.  Menus are limited, but lunch or dinner does not usually cost more than five 
dollars per person.  Doobies has waiter service.  At Checkers, people must buy their meals 
at the counter and bring them to a table to eat.  Both places have always been popular lunch 
spots. 
 As the cost of living has risen in the past few years, Doobies and Checkers have 
done more and more business.  They are now busy at dinnertime as well as the lunchtime, 
with Doobies slightly busier than Checkers.  The Plowman is losing business, but is still 
doing fairly well.  Shangri-La is never very crowded anymore. 
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UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
AULA:  INGLÊS INSTRUMENTAL 1 
DATA:  27/05/03 (Terça-feira) 
HORÁRIO: 19h as 21h 
 
 
linha   

1 P estamos aonde? 
2   
3 P como? 
4   
5 
6 
7 
8 

P ficamos na... na questão de causa e efeito... não foi? o efeito... não foi?... com várias 
causas... e eu pedi pra homework... não foi?... (   ) dever de casa... não foi?... 
homework... fica melhor assim... tá funcionando ele... não tá?... pelo menos areja... 
né? ((referindo-se ao ar-condicionado)) 

9 A é... ainda não chegou aqui não... mas... 
10 T (   ) (( todos falam ao mesmo tempo)) ((risadas)) 
11 A é de se esperar mesmo 
12 A a gente tá esperando ele chegar 
13 P já checou se tá... 
14 Ob chequei... está funcionando 
15 P (  ) tá no máximo? 
16 Ob tá no máximo 
17 
18 

P bom... okay.... então a causa/ existe um efeito e várias causas... vocês conseguiram 
ler em casa?...  

19 As (   ) ((todos falam ao mesmo tempo)) 
20 P ahn? 
21 P não? mas gente!? fiquei tão triste 
22  (    ) ((risadas)) 
23 P ninguém teve tempo... quem teve tempo?...  
24   (    ) (( todos falam ao mesmo tempo)) 
25 P você teve tempo? 
26  (    ) 
27 P entenderam qual é o efeito? 
28 As (    ) 
29 P qual é o efeito? 
30 As (    ) (( todos falam ao mesmo tempo)) 
31 P qual é o efeito? 
32 
33 

P earth’s deserts are expanding... qual é o efeito?  é isso aí que eu acabei de falar... o 
que quer dizer? 

34 As (    )  ((todos falam ao mesmo tempo)) 
35 P quer dizer o que gente? 
36 As os desertos da terra estão expandindo  ((alguns falam ao mesmo tempo)) 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

P (   ) a primeira frase que é um efeito... um efeito... o efeito é esse... tem várias 
causas... eu disse a aula passada que haviam várias causas mas não queria dizer que 
todas as sentenças que estão aí letradas(  ) não quer dizer que todas são causas... 
apenas quatro... porque aí vocês têm... logo abaixo no texto... 
uma...duas...três...quatro... né?... só tem quatro causas... aí você vai identificar 
dessas letrinhas quais são as causas... né? okay?...(   ) então...  o efeito é...os 

43 A desertos  



 96 

44 P desertos da  
45 A da terra 
46 P estão 
47 A estão expandindo 
48 P estão expandindo... estão aumentando 
49 
50 
51 
52 
53 

P each year... land nearly equal in size... to the state of Indiana... TErra.... né?...  
TErra... né?... não terra... terra em geral... né?... nearly é um advérbio... equal é um 
adjetivo... aproximadamente igual... né?... na proporção do tamanho da terra....né? 
aproxim/ aproximadamente igual...in size 

54 A land é o quê? 
55 P hein? 
56 A land? 
57  [ 
58 A land? 
59  [ 
60 A land é o quê? 
61 P TErra 
62 A land é o quê? 
63 P TErra. 
64 A terra 
65 
66 
67 
68 
69 

P TErra... área... área de terra... okay?... terra... terra em termos de área... okay? (    ) 
não está falando que os desertos estão expandindo(   ) tamanha é essa expansão... 
então...a cada ano  terra... nearly.... aproximadamente... equal... igual... in size... em 
tamanho... a que... aí você tem... the state of Indiana... (   ) do tamanho de quê? 

70 A do estado de Indiana ((apenas alguns alunos)) 
71 P do estado de Pernambuco é?... 
72 A não...do estado de Indiana 
73 P do estado de Indiana... que fica nos Estados Unidos... né?... okay? 
74 A okay 
75 P aí vem o verbo... o sujeito é tudo isso aí...torna-se 
76 A (    ) 
77 P o quê? 
78 A deserta 
79 P deserta? (3s) somewhere in the world... dá pra vocês verem que somewhere... 
80 A em algum lugar  
81 A em qualquer lugar 
82 A em algum lugar no mundo 
83 P somewhere...  aonde? 
84 A no mundo  
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

P no MUNdo... né? (    ) né? okay? muito bem... (3s) posso continuar?... até aí 
nenhum/ nenhuma causa... né?... “C”...the growth of deserts... então...o th tá dizendo 
que growth é substantivo... aí vocês tiram o th e fica o verbo que tá na/aí na/ 
irregular... que está aí na pastinha de vocês... certo?...crescer... aumentar... também 
se diz plantar...(   ) as pessoas/tudo que é plantado (   ) é grow...  não é?... não é?...o 
fazendeiro grow um monte de coisas...  né?... okay? tá bom?... se é/se são animais... 
aí é raise... tudo que é (   ) se você planta... você grow.... né?... agora se é animal... 
você raise...né?...  você raise... né?...você cria animais...raise animals...né?... você 
cria animais... agora... se você grow... o verbo quer dizer que você planta... o que 
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94 
95 
96 
97 
98 

quer que você plante...né?...  okay?... na terra... animais...(   )pode ser plantar e 
também vai por aí... né?... (   )também as coisas crescem...né?... a família tá 
crescendo... a gente cresce... o bebezinho depois (   ) growing... growing ... 
growing... growing ... até ficar adult... até ficar adulto...okay?... muito bem...então... 
o cres-cimento... de quê? 

99 A o crescimento do deserto 
100                              [ 
101 P                             do deserto... greatest... é o quê? 
102                                                                   [ 
103 A                                                                  é maior 
104 A é maior 

 105 P muito bem... superla... tivo... não é?... great... é grande... mais est... diz que é...  
106 A maior 
107 P maior... é o maior (   ) o superlativo(    ) o maior aonde? 
108 A na África 
109 P mas (   ) 
110 A os desertos na 
111 P os desertos na 
112 A na Ásia 
113 P Na Ásia.. na 
114 A na Austrália 
115 P na Austrália e 
116 A (    ) 
117 
118 
119 

P  gente... e na América do Nor-te...  e a América do Sul...né? é... (   ) esqueceram?  (   
)... o que acontece... com esses desertos?... né?... estão...                                                                          
(( risos)) 

120 A estão crescendo 
121           [ 
122 A           estão crescendo 
123 P estão crescendo... growing... as well... também... 
124 A também 
125 
126 

P as well ...aí faz o papel daquele (  ) qual a palavrinha que vocês lembram... que é 
também... aquela palavrinha... too.. (   ) também... né?...  

127  [ 
128 A too 
129 
130 
131 

P outra que é também... also... então vocês também se lembram... né?... também se 
lembram que...esse too quando tá diante... né?... de um adjetivo... quer dizer em 
excesso... né?... (    ) isso aí é algu:ma causa?... a letra “C”  é uma causa? 

132                                [ 
133 A                               não  
134 P não.. é só um informativo... agora a letra “D”...e aí? 
135 A um fator 
136 P humm? 
137 A um fator 
138 P UM fator... de quê?  
139 A que contribui 
140 P contribui... para... 
141 A para  esta expansão 
142          [ 
143 P          esta expansão... que expansão é essa?... a expansão dos... 
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144 A desertos 
145 P drought 
146 A seca 
147 P bom... muito bem... (    ) 
148                                  [ 
149 A                                  é o quê?   
150 P  seca... muito bem... drought... a seca... muito bem 
151   [ 
152 A  seca 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

P oh... vejam... drought... vejam que a derivação drought vem de DR...DR da 
palavr/do adjetivo dry que quer dizer seco... tá vendo... é (  ) dry que é o adjetivo 
seco... né?... um adjetivo... só pra vocês perceberem... nem sempre acontece isso... 
mas... (   ) então... aí é um/é uma [causa....  
                                                                                                                                   
((escreve na lousa)) 

159                                                                                                                           [ 
160 
161 

A                                                                                                                          com 
certeza 

162                                                                                                                           [ 
163 A                                                                                                                          é 
164                                                                                                                           [ 

 165 
166 

A                                                                                                                          é uma 
causa 

167 P estamos em que letra? 
168 A D 
169 A D 
170 P (   ) E... erosion... ero... 
171 A erosão 
172 P de quê? 
173 A do solo 
174 P do solo... por/por quem... pelo... 
175 A pelo.. 
176 A pelo vento  ((risos)) 
177 P (  ) also 
178 A também 
179 
180 

P também... adds é um verbo... é o verbo... (   )acrescentar... acrescenta (   ) ao que... 
ao... ao... 

181 A ao crescimento  
182 P ao crescimento de quê?... dos.. 
183 A desertos 
184 P então... é mais uma  (4s)  causa  
185                                          [ 
186 A                                          causa 
187 P (   ) 
188 A (   ) 
189 P “F” ( 5s) aonde... começa o “F”?... no... 
190 A  noroeste 
191  [ 
192 A  nordeste 
193 P nó... no noroeste... nordeste é north western... okay? desculpe... northeast...é 
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194 
195 
196 

nordeste (  ) north... ea:st... okay?... ou pode ser eastern...okay?... ou pode ser east or 
eastern...okay?  ((escreve na lousa))  então pode ser east or eastern...okay?  porque é 
a região nordeste... onde é que ficou mesmo? 

197 A   no  noroeste da África 
198        [ 
199 P       no noroeste da áfrica 
200 A da áfrica 
201 A towns? 
202 A cidades 
203 P as cidades 
204 A as cidades são 
205 A são 
206 
207 

P sim... eu... eu... falei... né?...o seguinte...né?... aqui é...north... né?...aqui é...  
((desenha na lousa)) 

208 A leste 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

P aqui é o oceano atlântico...east...  mas aqui é o oposto... west... correto?... e aqui é... 
south... right?....(  ) fica... né?... o oceano atlântico no leste... né? então... leste... por 
isso que é...no-ro-este... aí vocês têm...né?... vocês têm... western...né?... é 
noroeste... isso aqui não é oeste... correto? ((desenhando na lousa)) ah...aonde eu 
estava?... as cidades/... towns é cidades menores... né?... okay?... city...(   ) Recife é 
uma city...porém... Caruaru é uma town... em rela/... né?....(   ) okay?... então (  ) as 
cidades estão/... slowly... o que é slowly?.... 

216 A vagarosamente 
217 P vagarosamente elas são/... elas são vagarosamente o quê? 
218 As invadidas 
219 P invadidas por quê? 
220 As por dunas de areia 
221 
222 

 por dunas e... muito bem...e sand...  de areia... muito bem... dunas de areia... sand 
dunes (5s) e... 

223 A no Egito 
224 P no Egito... muito bem... as roads... sabem o que são roads? 
225 A estradas 
226 As estradas 
227 A estradas 
228 
229 
230 

P são o quê? (7s) re é fazer de novo... e routed...elas/elas foram planejadas pra ter 
uma/ uma rota... aí mudam a rota...como é?... (   ) são rerotadas... ((risadas)) são 
rerotadas...são re... como é que eu digo? 

231 As renovadas 
232  [ 
233 As reorganizadas 
234 P reorganizadas... muda a rota... né?... reorganizar.. né? 
235 A são reorganizadas 
236 P repl/ repla/... na minha cabeça... replanejadas 
237 A é... replanejada 
238 P aquela rota... que ela foi (      ) to avoid... verbo? 
239 A evitar 
240 
241 

P evitar...muito bem...evitar o quê?... the growing dunes...  growing aí adjetivo pra 
dunes...as dunas em... 

242                                                           [ 
243 As                                                           o crescimento 
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244                                                                                             [ 
245 As                                                                                            crescimento                           
246 A em crescimento 
247 P em crescimento... crescente (   ) okay? 
248 A pra evitar o crescimento... crescente... é? 
249 P não...evitar as dunas... que estã/ que estão au/crescendo (     ) isso é uma causa? 
250 As não 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

P não... muito bem... g... posso continuar?...cutting down trees to use... to cut é 
cortar...e cutting down também... só que eles colocam... o down com ênfase... 
né?...se uma árvore...  realmente você corta ela... ela?... cai...(   ) derrubando... (  )... 
cortar pra baixo.... cut down é derrubar... cut é cortar...a gravidade... ela nunca é pra 
cima... é pra baixo...né?... então... né?... derrubar...né?... o qualquer sinônimo que 
você ache melhor... okay? 

257 A cortar as árvores 
258                 [ 
259 As                árvores 
260 P árvores... derrubar árvores... pra quê?... 
261 As para usá-las 
262 P para usá-las... o quê? 
263 As como combustível 
264 
265 
266 

P as fuel... muito bem... como combustível... fuel... né?... gente... o que nós comemos 
também é fuel... viu?... a comida... né?... é fuel...é combustível para o nosso corpo... 
correto? 

267 A as árvores são cortadas para usar 
268                                               [ 
269 As                                              para usá-las 
270 
271 

P pra usÁ-las... né?... as fuel... como... combustível... pra quê?/... desculpem... 
também... 

272 As contribui para a expansão dos desertos 
273 A é uma causa aqui... é uma causa 
274 A é uma causa 
275 
276 
277 

P minha gente... minha gente (   )...combustível/ por exemplo... fazer combustível (  ) 
pra fazer papel... da celulose...né?... né?... quando a gente gasta papel/ corta as 
árvores... né?.... (   ) essa é uma... 

278 A causa 
279 As causa 
280 P muito bem... (  ) vamo lá... “H”...trees break the wind... as árvores... 
281 As as árvores quebram o vento 
282                   [ 
283 
284 

P                o  que quer dizer quebram... esse quebra que tá aí?.... seguram a força do 
vento... né?... reduzem... né?... 

285 
286 

As (   ) 

287 
288 
289 
290 

P (   ) seguram... essa velocidade... seguram... né?... essa força do vento.... né?... elas... 
né?... reduzem...né?... o vento... né?... vírgula... help to cool the ground’s surface... 
as árvores fazem algumas coisas... né?... né?... seguram essa força do vento... né?... (    
) e aí... help... auxiliam... ajudam a...cool... 

291 As refrescar 
292      [ 
293 P     refrescar... resfriar... to cool... refrescar... resfriar o quê?...  a surface... a... 
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294                                                                                                    [ 
295 As                                                                                                   resfriar a superfície  
296 
297 
298 
299 
300 

P a... superfície... do solo... né?... literalmente... pronto...  né?... a superfície... esse 
apóstrofo “s” daqui indica o “do”... né?... né?...do solo...né?... tão entendendo 
meninos?... todo mundo... tá?... e [também elas fazem uma coisa... e... e/ e a terceira 
coisas que elas fazem jovens?... anh?...and anchor the soil... o que é isso?... anchor... 
é um verbo... anchor... 

301 A do solo é?... do solo?... do solo... certo?  ((perguntando a uma colega)) 
302 A ancorar 
303 P ancorar... o que é ancorar?...de apoio... que apóiam... dão suporte ao... 
304 As solo 
305 P ao solo....(  ) muito bem... e então... essa é uma causa? 
306 As não  
307 
308 

P tá explicando... né?... qual... né?... qual o objetivo das árvores... a função das 
árvores... não é verdade?.. “I”...  quer when?... quando... 

309 As quando o... 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 

P too many domestic and wild animal animals... a palavra chave é animals...atenção... 
too many... animals... então... too many... too many... many é um/ é um 
quantitativo... né?... um quantitavo... vocês sabem o que que é too many?... 
relacionado a animais... né?... então?... quando... muitos animais...não é só muitos 
não... é too many... então too aqui tá com a idéia de (5s) excesso também... não é  só 
muitos animais... é um número excessivo... né?... too many quer dizer número 
excessivo... many é  muitos... ele sozinho... mas também (  ) um número grande 
demais... (  ) grande demais...(  ) um número excessivo de animais... né?... que 
animais são esses?... domestic and wild... 

319 A domésticos e selvagens 
320 
321 

P muito bem... se domestic (   ) wild selvagem... muito bem... lembra daquele texto (  ) 
wild... né? (   ) graze é um verbo... que que o animal faz? 

322 As pasta 
323 P no pasto... graze... pastam... não é isso?... né?... aonde?... in areas...  
324 As nas áreas 
325 P essas/ essas áreas da onde?...(    ) 
326 As desertos 
327 
328 

P desertos.. tão entendendo?... (   ) o que acontece?... já que eles... né?... pastam... né?.. 
the grass... que é que eles pastam?... the grass... the grass é?... 

329 As a grama 
330  [ 
331 
332 

P a gama... o mato baixo... raro... né?... okay?... né?... que que acontece com ela?... ela 
é used up 

333 A esgotada 
334 P anh? 
335 A esgotada 
336 A esgotada 
337 A esgotada... é usada... 
338 
339 

P used up é... é... esgotada... por quê?... pelo número excessivo de animais pastando... 
(   ) e... deserts? 

340 As desertos 
341 
342 
343 

P desertos... ô... gente... ô... ô... tira ô... tira... tira esse ésse aqui.. deserts grow... tira o 
ésse final do grows... tem um erro aí na digitação... o ésse final do grows... aqui... 
esse ésse final aqui... pronto... já grifou?...  ((referindo-se a letra “s” empregada 
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344 
345 

incorretamente na frase)) os desertos crescem... (    ) esse ésse aí é pra terceira 
pessoa do singular... he... she... it... mas aí é desertos... they... né?...  

346 A  isso é uma causa... né? 
347 P então... isso aí é uma...  
348 As causa 
349 
350 

P a última causa... tá certo?... muito bem... a última causa... vamos ver o restinho... in 
several places... lembram que several é um cognato falso? 

351 As (   ) 
352 P exatamente (   ) 
353 As cientistas 
354 P cientistas 
355 As estão aprendendo 
356 P estão aprendendo...muito bem. 
357 As novos caminhos 
358 P novos caminhos... novas maneiras... novas formas... de quê?... to halt... 
359 As parar 
360 
361 

P yes... to halt... parar...  to halt... né?... pelo contexto não dá pra entender... não dá?... 
to halt o quê?...  

362 A ah.. é parar.. é? ((conversando baixinho com uma colega)) 
363 A han? han?... expansão 
364 A essa expansão ((fala em voz alta)) 
365 
366 
367 

P expansão... (   ) essa expansão do deserto... né?... uma nova forma de... de halt... 
halt... conter... parar... conter... parar... muito bem... parar... conter... né?...  segurar... 
né?... (   ) e aí? 

368 As o uso de plástico 
369 P  o uso de... 
370 As plástico 
371 P e... 
372 As (   ) 
373 
374 
375 

P oil mulches... okay?... alguém sabe aqui?...vamos ver o resto para vocês me dizerem 
o que é oil mulches de verdade... okay?...o uso do plástico e oil mulches... okay?... 
mulches de quê?... de óleo (    ) mulches de óleo... pra quê?... slow evaporation... 

376 As diminuir a evaporação 
377  [ 
378 P pra diminuir... reduzir... segurar a evaporação... né?... que mais? 
379 As novas  
380 P novas...  
381 As novas técnicas de irrigação 
382 P técnicas de irrigação e... 
383 As novos métodos 
384 P métodos... métodos de quê?... plowing?... sabem o que é plowing? 
385 A aragem 
386 P de aragem... muito bem.. to plow 
387 As  (   ) 
388 A é o quê? 
389 As de aragem 
390 
391 
392 
393 

P to plow é o verbo arar... to plow... trabalhar a  terra... arar... quando você vai plantar 
tem que arar a terra... né?... okay?  (  ) novos métodos de aragem... quer dizer... (   )o 
uso de plásticos e mulches de óleo... reduz a evaporação... novas técnicas de 
irrigação e novos métodos de aragem... MAY.. all help... esse may... podem... 
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394 possibilidadade... podem (    ) help? 
395 
396 

As auxiliar 

397 P auxiliar... a halt... a conter... né? 
398 As conter 
399 P o... 
400 As crescimento 
401 P crescimento dos 
402 As desertos 
403 
404 
405 

P quem é que sabe o que é esses mulches de óleo?... (   ) quer dizer... é o plástico... e... 
e... sobre o plástico há umas camadas de óleo... ou algum material (    ) eu não 
entendo nada disso 

406 A eu também não entendi 
407 
408 

P  (   ) então vamos vamos....(    ) a gente viu causa e efeito e agora vamos ver 
comparação e contraste... quem quer ler... por favor? (5s) meu leitor?... 

409 
410 
411 
412 
413 

A Comparação e contraste... enquanto a comparação apresenta aspectos similares entre 
dois assuntos... o contraste enfatiza as divergências... assim, no parágrafo 
desenvolvido por comparação e contraste... identificam-se as similia/ similaridades 
ou diferenças entre dois tópicos... mediante a análise dos diversos elementos de 
ambos... ((lendo a apostila)) 

414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 

P  uma observação... não sei se vocês sabem... vocês não são lingüistas... a... a gente 
compara... né?... comparação das duas partes... compara-se coisas similares... né?... e 
comparara-se coisas diferentes... quando eu tô comparando duas idéias eu tô 
contrastando... né?... okay?... muito bem... então tem aí esse parágrafo bem curtinho 
aí sobre... os tipos de elefantes... se vocês não sabiam... vão saber agora... estou 
gripada... né? ((após tossir))...anh?... tem um verbinho americano que diz 
assim.../aqui também tinha um...mas eu esqueci como é o nome aqui... mas ele diz 
assim... smile... you’re in the camera... sorria... você está na câmera... (   )... será?... 
Faustão ia fazer isso... não... eu falei isso por que?... esqueci... 

423  ((risadas)) 
424 P (    )esqueci.... 
425  ((risadas)) 
426 A O elefante... depois... Faustão ((risadas)) 
427 P bom... então... vocês já sabem que existem 
428 As dois tipos 
429 P dois  

 As duas espécies 
 P  duas espécies... dois tipos de... 
 As de elefantes 
 P de elefantes... quais são eles?... 
 As o africano e o indiano 
 P e o indiano...  
  ((TRECHO INCOMPREENSÍVEL)) 
 A o americano tem a orelha bem grande...o indiano tem a orelha pequena 
 P então... o Africano is larger e darker... isso é no comparativo 
 A olha aí 
 P então...o africano é larger... e darker... isso é no comparativo... né?... larger e... 

[darker ((escrevendo os nomes na lousa))  
 As                                                                                                                               

[darker.... (   ) 
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 A ele é maior... é 
 P ele é larger e... darker ((apontando para os nomes na lousa))né? ...comparativo... né 

gente?...large e grande... larger é 
 A maior 
 P isso aqui é o que?... isso aqui é o comparativo... de superioridade ((explicando e 

escrevendo na lousa))  larger... né?... que vem de large... maior... o superlativo 
seria... o superlativo seria... cadê?... cadê o superlativo... tá aqui oh... o superlativo 
seria... largest... darkest... superlativo... né?... o maior... the largest... o mais escuro... 
the darkest...não é?.. isso aqui é o comparativo e isso aqui é o superlativo... certo?... 
((apontando para os nomes na lousa)) ahn... entonces... né?... aqui então é... maior 
e...mais 

 As mais escuro 
 P it also has larger ears...  
 A ele também tem  orelhas grandes 
 P ele  
 A também  
 P tem  
 A tem 
 P orelhas  
 A maiores 
 P and a more sloping forehead... sabem o que é forehead?...  
 A testa 
 P é isso aqui... testa... né?... ((aponta para sua testa)) eu não vou desenhar... eu desisto 

de desenhar... eu sou um fracasso 
 A (   ) 
 P anh? 
 A (   ) 
 P anh? 
 A (   ) 
 P ears 
 A ears é substantivo?  ((apontando para a apostila)) 
 P é.. é um substantivo... aqui não é adjetivo ((explicando exclusivamente para a 

aluna)) 
 P (   ) são orelhas maiores (   ) muito bem... então... tem orelhas maiores e a/ o 

forehead... é o quê?... forehead... te/ tem significado... (   ) testa tá dentro da... da 
cabeça... né? (  ) fore quer dizer na frente... (   ) na testa 

               [ 
 A                 e esse nome aqui... sloping ((conversando em paralelo com uma colega de 

sala))  
 P anh? 
 A a more sloping 
 P vou explicar 
 Ah ela vai explicar ((conversando novamente com uma colega)) 
  [ 
 P (    ) não foi desenhar (    )... sloping é um adjetivo... eu vou tentar dizer o que é... e 

more quer dizer... uma testa mais... and more... uma forehead mais... sloping... 
sloping.../ sloping é uma coisa assim... né?... ah... você da/ você desce um... desce 
um... um caminho assim... íngrime... né?... desce um caminho mais assim...desce 
mais assim... então (   )  eu não sei... dizer como é ((desenha na lousa)) 

 A  mais abaloada 
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  [ 
 P  mais curvo... é?... sei lá... (   ) 
                                            [ 
 A                                           mais inclinada 
 A mais abaloada 
 P mais abaloada... okay... né?... okay... né?... essa aqui é a do africano... eu acho... e 

essa aqui é a do indiano... não sei... não... não sei desenhar... eu não entendo... okay?  
((apontando para as formas desenhadas na lousa)) (5s)  ahn... certo?...  both can be 
tamed... both se refere a... 

 As ambos...  dizem que um jogador de futebol... coitado... querendo... assim... achava 
que falava bem português... bem... acho... aí ele fez uma analogia... se ambos... se 
dois são ambos... três pode ser trambos ((risadas)) 

 P eu nunca esqueci disso... viu?...  (   ) três verbos... três verbos...  
 As  
 P podem ser 
 As domesticados 
 A domesticados?  ((pergunta a uma colega vizinha)) 
 P domesticados... tamed... né?... (   ) ambos podem ser domesticados... mas... 

conjunção de contraste... o indiano... é 
 As é mais 
 P mais 
 As mais facilmente treinado  
                              
  mais  facilmente treinado... para quê? 
 As para o trabalho 
 P pra fazer trabalho... quer dizer... para trabalhar... muito bem... (5s)  QUANndo... 

um... 
 As elefante africano 
 P elefante africano... dorme... sleeps... ele... us 
                                                                     [ 
 As                                                                     usualmente 
                                                                     [ 
 P                                                                     usualmente stands up... fica em  
 As em pé 
 P em pé... dorme em pé... mas  
 As mas 
 P mas...o sabido do indiano... né?... né?... as conjunções de contraste...né?... cousin é... 
 As primo 
 P primo... seu primo indiano 
 As dorme 
 P sleeps... como noses... mais melhor... deitado... né? 
 A dor-me dei-ta-do 
              [ 
 A              deitado 
 P  stands up... fica em pé... e o outro... que não é bobo... né?... dorme como?... lying 

down 
                                                                                                                           [                       
 A                                                                                                                           

deitado... 
 P deitado... né?... como nós... né?... já imaginou dormir em pé?  (( risadas)) 
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 P então... houve... aí... o quê?... uma comparação... de coisas... similares o/ ou difere/ 
ou diferentes? 

 A diferentes 
    A diferentes 
  [ 
 P diferentes... (   ) contrastando..../ aí  vocês vêem... que vocês têm... vocês têm aí 

quantas conjunções de contraste? 
  ((os alunos passam alguns segundos procurando pelas conjunções no texto)) 
 P (   ) duas... tem mais duas... tem?... tem pelo menos duas... tem duas...(   ) para fazer 

um círculo... se circulassem... tinham olhado num segundo e tinham visto duas... 
yes?... hum?... ela tá marcando... muito bem... na penúltima linha do final... e na... 
terceira linha do meio... 

 As (   ) 
 P gente... vamos falar alto... vocês estão sendo gravados.... sorria... vocês estão sendo 

gravados... 
 As (   ) 
  [ 
 P (   )gente... vocês têm aí o contraste... comparação e contraste dentro num texto 

maiorzin:ho...(  )  se este texto é... né?... que é maiorzin:ho... maiorzin:ho né?... se 
ele tá comparando similaridades... ou tá comparando diferenças (9s)   

  [ 
 As  (   )  ((alunos conversam sobre o teste e a greve)) 
 P ah... ah... ah... deixa/ vamo falar disso no final...  sobre a questão da greve... sobre a 

questão do teste... (   ) qual é o assunto mesmo?...  lembre que são dois países...  
((referindo-se ao título do texto da apostila)) 

 As Alemanha e Japão 
 P Alemanha post war? 
 As Alemanha pós guerra... pós guerra Alemanha e Japão...  
 P exatamente... (   ) na sua/ na idéia de vocês... vai mostrar...semelhanças ou 

diferenças... entre os dois países?... vocês acham o quê? 
  [ 
 As   (   ) Alemanha do Oeste 
  [ 
 P  vocês tem que buscar seu conhecimento de mundo... ativar conhecimento de 

mundo... a Alemanha... o Japão...  os dois sofreram... né? 
 As (   ) 
  [ 
 P seu conhecimento de mundo... seu saber... Japão e... e... Alemanha... o que vocês se 

lembram?... 
 A (    ) 
  sim... sim... muito bem 
 A houve a divisão da Alemanha... entre Oriental e Ocidental... a Ocidental entregou o 

capital pros Estados Unidos... a Oriental passou a ser socialista (  ) 
 P ouviram o que ela falou? 
 As ouvimos 
 A com certeza 
 P oi... boa noite...ah... ((um aluno, atrasado, entra na sala)) 
  [ 
 Ah melhorou hein? 
 P os dois países... né?... se re...uniram...né?...  vamos ver se foi/ se foi de forma similar 
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ou de forma contrastiva... né?... vamo lá?... então... então... como é que a gente 
começa?.. o... o...  re-emergence... a... é o quê?... a... 

 A o surgimento 
 P ela falou a palavra aqui... o que você falou? ((apontando para uma aluna)) 
 A o surgimento 
 P sim... mas esse re-emergence aí então é a... 
 A a emergência 
  [ 
 A o resurgimento 
   [ 
 A o resurgimento da Alemanha ocidenta/ 
 P /é...é..é o resurgimento... resurgimento... né? tá surgindo de novo... o 

resurgimento...né? 
 A do oeste da Alemanha... 
 P ôpa... da Alemanha  
 As da Alemanha Ocidental 
  [ 
 As da Alemanha Oriental 
 P Alemanha Ocidental 
                        [ 
 As                         Ocidental  
 A e Japão 
 P e Japão... as major world powers 
 As (  ) 
  [ 
 P major... lembra de major... o que é major? 
 As principal 
 P powers 
 As forças...  
 P forças... poderes... 
 A potências 
 P anh?....são poderes... 
 A do mundo 
 P são poderes de onde?...do 
 As mundias 
 P mundiais...  (  ) major... principais... né?... (   ) como vocês aproximam logo... 

pensem nisso... quando vocês falam que a Alemanha Ocidental e o Japão como po/ 
forças... poderes  mundias principais.... duas forças mundiais principais? 

 A principais potências mundiais 
 P ah... okay... são duas potências mundiais... duas forças mundiais...okay?... is one of 

the most.... remarkable stories of national recovery...  
  [ 
 A (   ) 
 P uma das mais... superlativo... remarkable stories?... stories substantivo... né? 
 A remarkable? 
 P adjetivo... a história é uma das mais... remarkable?... no...tável 
 A notável 
  [ 
 A marcante 
 P a história é uma das mais notáveis... mais marcantes... né?...notável... marcante... 
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né?.. de quê...of national recovery... recovery substantivo... nacional... de quê?... não 
sei o quê nacional...recovery... re... cu... pe... 

 As recuperação 
 P recuperação... nacional... das nação... né?... quando?... in the post/ 
 A no período pós guerra 
 P  pós guerra...então até aí tudo bem?... class?... dúvida?...certo?... em quarenta e 

cinco... tá claro... né?... ele vai começar a falar da...  
 As Alemanha Ocidental 
  [ 
 P Alemanha Ocidental... (    ) 
 As foi devastada 
 P muito bem... foi devastada por quem... pela... 
 As pela guerra e ocupada por tropas estrangeiras 
 P ocupada por tropas... 
 As estrangeiras 
 P  estrangeiras... oh o conhecimento de mundo aí a/ajudando... (   ) então... similarly... 

similarmente... conjunção de... (  ) de... semelhanças.... similarmente...  
 As o Japão 
 P o Japão... (   ) Japão o quê?... Western... germay’s... far... eastern... war time ally... 

palavra chave.. ally...aí você  volta de marcha ré... (   ) vai ficar (   ) ally... quem está 
comigo é o meu ally... 

 Aa aliado? 
 P aliado... aliado in war time... 
 A no tempo da guerra ((fala baixo)) 
 P no tempo da... 
 As da guerra 
 P E ele é um aliado também dos far... né?... é... lá eles chamam far eastern... em 

relação a... a Alemanha Ocidental ele está... far eastern... far... distante... eastern... lá 
no leste... né?... east é leste...e eastern é como... é  como norte... só que é norte (   ) 
nordeste... né?... daí  eastern... está bem a leste... né?... okay?... então... war time... 
no tempo de guerra.... está situado num leste distante... da Alemanha 
Ocidental...correto?... okay?.. certo?... o que é que ele vai falar sobre a  
a/Alemanha... also...sobre o Japão...  desculpa... (   ) também... suffered 

  [ 
 As também sofreu 
 P sofreu... o quê? 
 As a grande destruição e então a ocupação das forças  
 P como vocês viram... a ocupação pelas  
 As forças americanas 
 P forças... americanas...  US... Estados Unidos... United States... okay?... Yet... é uma 

conjunção de quê gente?... 
 A contraste 
 P de contraste...Yet... within a single generation... o que será... generation?  
 A geração 
 P geração... geração... single quer dizer... solteira... mas aí não é solteira...aí quer dizer 

única... uma só... então... yet....  within a single generation... dentro de uma... única 
geração... o que quer dizer yet? 

 A porém 
 P porém... porém dentro de uma única geração...through hard work... through? 
 A através 
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 P através...né?...  de quê... hard work... trabalho... 
 As duro 
 P trabalho árduo... hard work... trabalho árduo... industral (   )… industrial e 
 A  assistência cooperativa 
 P assistência COoperativa... né?... de quê?... of former enemy countries... assistência 

coperativa de... countries... pa 
 A países 
 P países... enemy... inimigo of former... sabe o que é former?... aqui está a minha ex 

namorada... minha ex mulher... meu ex amigo... porém não é mais... ex 
 As ex 
 P de... ex... países inimigos... né?... que foram?... né?... de ex países inimigos... né?... 

former é o que foi... não é mais... okay?... então... ex... então a sentença foi essa... 
porém...né?... dentro de uma única geração através de um trabalho árduo... um 
knowhow industrial e... né?... a assistência cooperativa  de países... de ex países 
inimigos... né? ahn... a... Alemanha Ocidental 

  [ 
 A Alemanha Ocidental 
 P atual Alemanha agora... né?...né?... (   ) has experienced... tem...  
 A experimentado rápido desenvolvimento econômico 
 P muito bem... rápido desenvolvimento eco-nômico...(  )  né?... (  ) muito... muito 

rápido... muito bem...que mais... attaining a degree of affluence... attaining... bom... 
depende do contexto...  

 A atingindo 
 P atingindo ou alcançando... muito bem... 
 A affluence? 
 P affluence é (diminuindo)... surgindo... conhecendo uma coisa importante... como é 

que eu digo... (afluência)?... não... como é que eu digo? 
 A de emergente 
 P  é... uma  emergência... okay... né?  
 A  ascensão... né? 
 P anh? 
 A ascensão... né? 
 P de ascensão... (   ) do anos ... 
 As dos anos sessenta 
 P esse... apóstrofo “S” aí... né?... quer dizer DOS anos... sessenta... (  ) posso 

continuar? 
 As (   ) 
 P tudo bem... posso ir?... então... começa com ing... lembram?... né?... então... 
                                                                                                 [ 
 As                                                                                                hum hum 
 P making maximum use  
 As fazendo uso máximo 
 P sim... fazendo uso máximo... muito bem... de quê? 
 As de algumas combinações 
                      [ 
 P                      Não... s-a-m-e.... algumas é s-o-m-e... same é mesmo... mesmo que... a 

mesma 
 A combinação 
 P combinação....a mesma combinação de quê? 
 A de recursos humanos e naturais 
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 P muito bem...de recurs/uma combinação de recursos humanos e naturais... né?... é 
isso mesmo...né? 

 As é 
 P de recursos humanos e naturais...vírgula... in similar fashion...de uma forma 

similar... também a idéia de comparar igualdade... sabe o que é fashion?...alguém 
sabe o que é fashion?... isso é fashion...isso é/fashion é a moda... em modo...porque 
moda é o que tá... é o que... é o modo que as pessoas se comportam... ou como se 
vestem... né?... (   ) um modo diversificado... muitas vezes não é moda... mas é 
modo... maneira... né?... então... de maneira similar... de forma similar... okay? 
Japão... quickly... quickly? 

 As rapidamente 
 P eles ficam usando sinônimos... achieved... é um verbo que você acabou de ver há 

pouco... era um verbo que tinha attain (  ) o que é attain? 
 A alcançar 
 P alcançar...lembra de attain?  attain tá logo em que linha?... cadê?... onde tá essa 

linha... cadê o attain?... cadê o attain... cadê o attain?... cadê o attain?... cadê o attain 
meninos?... aqui...achei... attaining...né?... attaining tá na terceira linha acima de 
achieved...   lá no cantinho do lado esquerdo... acharam?... então quando falar em 
attain... no sentido de atingir...né?... (   ) é um sinônimo... achieve... conseguir... 
atingir... alcançar... correto?... o Japão... de que forma?... achieved... atingiu de que 
forma?... quickly?           ((procurando o verbo no texto)) 

 As rapidamente 
 P rapidamente... o quê? 
 As o status 
 P  status de quê? 
 As (   ) 
 P (   ) uma das mais... 
 As mais produtivas 
                 [ 
 P                produtivas e... 
 As prósperas 
           [ 
 P           nações 
 As no leste ou no oeste 
 P muito bem... (   ) nações no...leste ou... 
 As oeste 
 P oeste... muito bem (7s) muito bem... então falou no Japão... vai falar agora na 

Alemanha... tá?... e aí? 
 A um outro fator  
 P um outro fator 
 A do progresso da Alemanha Ocidental 
 P da Alemanha Ocidental 
 A tem sido 
 P tem sido 
 A um outro período estendido  
 P estendido é um período extenso... mais comprido... então... um longo período... 

né?... um período exensivo... um período  maior... de quê?... stable government 
 As governo estável 
 P estável... o contrário é só botar um un... o prefixo un fica instável... unstable... 

certo?... muito bem... tá bom até aí?... posso continuar?...  aí vai falar agora sobre o 
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japan... o Japão  
 As também 
 P has enjoyed... enjoy é a idéia de/ é muito amplo enjoy... enjoy é se divertir... é 

aproveitar...né?... ah... ah...  
 A aproveitar 
 P hein? 
 A aproveitar 
 P é... de aproveitar... gozar... né?... aproveitar... gozar... de quê?... benefit é o quê? 
 As do benefício 
 P muito bem... do benefício... de quê?... ordely popular government 
 As do governo 
 P (  ) government.... government... do governo... popular?  
 As popular 
 P popular... or 
 As ordinário 
 P or... a nossa bandeira tem ordem e progresso... ordely aí é adjetivo... ordeiro 
 As ordeiro 
 P under... sob... a new political system... sob um... 
 As sistema político novo que 
 P que... o qual... which 
 As o qual eliminou a velha autoridade imperial 
 P imperial....(   ) aí vem accomplishments... você tem o verbo accomplish que é um 

sinômino de achieve e um sinônimo de attain... attain é conseguir... obter... realizar... 
tô procurando a palavra... realizar... accomplish... então... aí é substantivo... 
accomplishments... então... attain... attain... vocês viram aí attain e achieve... agora 
tem accomplish  pra evitar repetir... (   ) são todos sinônimos... obter... conseguir... 
realizar... né?... okay?... get também.... get tem um monte de significados... okay?... 
para attain sucesso... para conseguir sucesso... para atingir o sucesso eu tenho que 
estudar... dar duro... trabalhar...né?... conseguir... realizar... accomplish... então... 
obtenções...né?...né?... conseguir... realizar... realizações... as realizações...do... da 
Alemanha Ocidental... has not been limited... três verbos... três verbos... não tem 
sido   

 As limitadas 
 P limitadas a quê? a.... esses nós vimos... a... esses nós vimos... a 
 As economia ou política 
 P economia ou a política... é sin/ é singular viu?... esse s aí é do substantivo... okay?... 

muito bem 
                   [ 
 As                  ou a política  
 P ahn... estamos falando da Alemanha Ocidental... her new cultural importance 
 As sua nova importância cultural 
 P sua nova importância cultural...was symbolised 
 As foi simbolizada 
 P foi simbolizada... por quem? 
 As pelo prêmio nobel de literatura 
 P pelo nobel prize award... a palavra chave é award 
 As (  ) 
 P prêmio do prêmio nobel.... porque... prize aí o nobel prize... quando ganhou o nobel 

prize... o prêmio nobel... né?... okay? 
 As (   ) 
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  [ 
 A (   ) dois prêmios? 
 P são sinônimos...mas ele bota o prize pra acompanhar... certo? Podia tirar  o prize... 

não precisa não... porque é uma coisa que todo mundo sabe... mas ele pode 
acompanhar a palavra prize... okay?...  

 A award? 
 P porque award/ porque prize... né? 
 A (   ) 
 P pra quem é esse prêmio?... pra quem é? 
 As Heinrich Böll 
 P Heinrich Böll 
 As em mil novecentos e setenta e dois 
 P em mil novecentos e setenta e dois... certo?.... japanese cultural prominence... 

então... a... 
 As prominência cultural japonesa 
  [ 
 P prominência cultural japonesa... from é de.... viu... (   ) to  é disso a aquilo... então... 

from traditional Kabuki... from e to... do tradicional Kabuki  a 
 As a arte 
 P a arte do... contemporary film making... a arte contemporânea de fazer... 
 As filmes 
  [ 
 P filmes... contemporary film making... has been... recognised... três verbos...  

universally recognised... tem sido... 
 As tem sido universalmente 
 P universalmente.... recognised... é... 
 As conhecido 
 P conhecido... né?... muito bem... in-clu-indo 
 As incluindo 
 P aí vem  nobel prize literature award... 
 As a premiação do prêmio nobel 
 P do prêmio nobel... pra quem? 
 As Yasunari Kawabata em mil novecentos e sessenta e oito 
           [ 
 P          Yasunari Kawabata em mil novecentos e sessenta e oito... posso continuar? 
 As pode 
 P pra fechar o texto... in many areas 
 As em muitas áreas 
 P  em muitas áreas...de quê? 
 As de desenvolvimento social e industrial 
 P muito bem... de desenvolvimento social e industrial 
 As a Alemanha Ocidental e Japão  
 P tem feito  
 As notável progresso 
 P progresso...since world war two... since 
 As desde a segunda guerra mundial 
                        [ 
 P                        segunda guerra mundial... em inglês se diz guerra mundial dois... 

guerra mundial um... não se diz segunda... no ordinal... né?... diz o/ diz o cardinal 
em romano... okay?... muito bem... então vocês viram que é um texto comparativo... 
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agora me digam... é mostrando contrastes ou semelhanças? 
 As semelhanças 
 P semelhanças... semelhanças... né?... vocês viram que na quarta linha... no final da 

quarta linha tem... de for/ de forma similar... já começa dizendo que vai mostrar 
mais...coisas semelhantes... né?... então... um cresceu... o outro também cresceu.....(   
) mostrando semelhanças e não contrastes como o do elefante... né? ((fazendo 
referência ao texto lido anteriormente)) muito bem... então temos aí uma definição... 
quem for ler... leia alto porque está sendo gravada... quem é minha leitora?... quem 
tem a voz bem alta? 

 A definição... quando o autor utiliza uma palavra que possa ocasionar confusão... ou 
má interpretação... ele deverá classificar seu significado ((lendo a apostila)) 

 As clarificar 
 A clarificar seu significado para o leitor... assim... um parágrafo... desenvolvido por 

definição... descreve... explica ou define um termo não familiar... relacionando 
elementos incomuns com os já conhecidos... ele pode ser desenvolvido por mei de... 
sentenças comparativas... contrastivas... resumo das características 
semelhantes...divergentes de dois ou mais termos ((lendo a apostila)) 

 P muito bem... página quarenta e dois 
 A há dois tipos de definição... definições autênticas... próprias...que especificam a 

natureza de um conceito mediante a classe a classe e as características... conceito 
igual classe mais características (( lendo a apostila)) 

 P aí você tem duas definições...né?... a... autêntica... própria... né?... que é essa que: 
você começa/ qual o conceito né?... correto?... e: é:... né?...o/ o con/o conceito... por 
exemplo... qual é o conceito... exemplo... semantics... é um conceito... você começa 
pela/ pela palavra que você quer conceituar... quer definir... certo?... então... você 
diz semantics... o que que é semantics... semantics... is the branch of linguistics 
which studies meaning... né?... então eu comecei... a minha definição autêntica... que 
começa com o conceito... né?... quando você quer explicar ou definir... né?.. que é o 
caso da semântica... o que que é semântica... semântica é a... branch... lembram de 
branch... é a... pedaço... a parte... a área  da 

                   [ 
 As                  área... a área da 
 P lin: 
     [ 
 As    lingüística 
         [ 
 P        güística....  
 A (    ) 
 P okay?... muito bem... então... semântica é a área... da lingüística/ da parte da 

lingüística que:... que: 
 As estuda o significado 
 P significado... muito bem... então... aí é uma definição o quê?... (  ) então você tem o 

conceito  de semantics... né?... okay? e:  e: depois vem a classe... né?... okay?... e as 
características... muito bem... definições nominal... você começa... né?... pela... 
classe... que é the branch the linguistics... okay?... which studies... né?... o que é que 
ela estuda?...  meaning... né?... e depois... né?... pelo conceito... que é semantics... aí 
você disse a mesma coisa... (   ) né?... correto?.... a autêntica começa pelo conceito e 
a definição nominal começa pelas características e depois o conceito... correto?... e 
então... ele disse a mesma coisa aí... só que ele começou... ao contrário...  né?... a 
área da lingüística que estuda o significado é chamada... de semantics... correto?... e 
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aí a gente tem a linguagem... que é usada pra ligar... né?... é chamada... is called... 
definitions of nomi/ nominess... correto?... (  ) é a área da lingüística que pode ser 
definida/ is defined... né?... é definida como... is the branch of linguistics... okay?... 
ah:... chega de coisa... né?... a observação... as características e a classe são ligadas 
por meio de termos relativos... relativos quer dizer pronominais... né?... that...  
que.... qual... né?... which... que... qual... quais... in which... no que... na qual... nas 
quais... okay?... by which... pelo qual... pelas quais... okay?... etecetera... 
((explicando o  conteúdo da apostila)) e a gente tem que parar rapidinho...tá bom?  
((pequeno intervalo)) 

 P (  ) compassion... que que é compassion?  ((iniciando a leitura de um outro texto)) 
 As compaixão 
 P compaixão.. muito bem... compaixão... que que é compaixão/ ah... tá começando 

com uma definição de que tipo... a a ou a b?... a autêntica ou a/ ou a nominal? 
 As a autêntica 
 P a autêntica... tá começando pelo conceito... né?.. não é verdade?... então compaixão 

é a  
 As habilidade 
 P a habilidade... muito bem... de... 
 As de entender  
 P de entender... de compreender... 
 A a personalidade   
 P another person misfortunes... fortunes seria uma coisa boa... positiva eu quero 

dizer... misfortunes seria uma coisa negativa... okay?.... compaixão é habilidade de 
compreender... né?... as misfortunes de uma outra pessoa... que que é misfortunes?... 
as  

 A infortúnios 
 P os infortúnios... muito bem... não são os fortúnios... não são as coisas boas... são as 

tristezas... as decepções... os infortúnios... né?... as tristezas... os insucessos... como 
você queira... okay?... e começa a definir de forma mais específica a compaixão... o 
que que é a compaixão?... it is kindness 

 A o desprezo 
 P it is kindness and tenderness... el/ ela tá meio meio repetitiva aí... tá? 
 A desprezo? 
 P ahn? 
 A desprezo? 
 P não 
 A (   )  
 P ahn? 
 A (   ) 
 P NÃO 
  [ 
 As (   )  
 P (   ) muito bem... kind... kind... tem um sentido de espécie... né?... mas aí tem 

kindness... kind... tem um momento que ele é substantivo...e tem momento que ele é 
adjetivo... (   ) quando a pessoa (  ) todas as qualidades... né?...  

 As gentileza 
 P então... ela é... kindness... né?... dar atenção...  né?... (    ) mas aí vem tenderness.. 

como dizer o que é tenderness... me digam o que é tenderness?... então kindness é 
gentileza... atenção... okay?... tenderness /tender... adjetivo... né?... terno... de 
ternura... okay?... então ness aí... é aquele ness de substantivos... lembra que eu 
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falei...(  ) ternura...  mercy... tá na bíblia... mi...se-ri-córdia 
                                                                                                                             [ 
 As                                                                                                                             

misericórdia 
 P god has mercy of us... deus tenha piedade/misericórdia de nós... misericórdia... 

piedade... mercy... okay?... pity...  
 As pena 
 P pena... and sympathy... atenção... atenção que tem aquele cognato falso... é o quê?... 

é empatia... é eu vou mudar o seu momento difícil... seja qual for ele... leve... 
médio... difícil...uma tristeza... um insucesso... é comungar com você aquela/aquele 
momento triste 

 A solidário... solidário 
 P muito bem... de solidariedade... muito bem 
 A2 solidário 
 P soli-dariedade... então... o verbo... né?... se solidarizar é... sympathize 
 A? com z ou com s? 
 P ou com z ou com s... olha gente... o verbo...  né?... solidarizar-se... vem do 

substantivo  sympathy... sympathize... verbo solidarizar-se... com z ou com s... 
termina em e... regular... verbo regular... verbo regular... certo?... então... aí vai 
começar a dar exemplos... okay?... vamos para os exemplos?... a nurse... é a...  
secretária principal do médico...  

 A2 enfermeira 
 P uma enfermeira... a-ten-ção... dois verbos... may have 
 A pode ter 
 P pode ter 
     [ 
 A     pode ter compaixão por um paciente irritado 
 P compaixão... por quem? 
 As um paciente irritado 
 P um paciente... irritado... né?... de que forma ela pode mostrar essa compaixão... by 

understanding 
 As compreendendo 
 P entendendo... compreendendo... muito bem... quem?... that the illness... olha o ness 

aí de novo... ill... adjetivo doente... illness... 
 As doença 
 P é... tem outros substantivos para doença... esse aí é um deles...né?... compreendendo 

que a doença...may be 
 As pode ser 
 P pode ser... o quê? 
 As a causa  
 P a causa... muito bem... atenção... of that patient’s behaviour... that aí não é que... 

pode ser a causa da 
 A daquele 
 P da-quele... é assim... do comportamento de... paciente... aquele... aí junta... não tem 

o patient....de... (  ) comportamento... né?... tá entendendo minha jovem?... né?... 
esse apóstrofo vai ser de... então... daquele paciente... correto?... entenderam?... 
okay?... daquele paciente e.../ então... compreendendo e tra... 

 As tratando 
 P tratando... aqui de novo o that como a... 
 A aquele paciente 
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 P aquele... paciente...com quê?... com kindness... com... 
 As com atenção 
 P com atenção e... 
 A? gentiliza 
 P com a gentileza e 
 As solidariedade 
 P solidariedade... muito bem... outro exemplo... qual é o outro exemplo aí?... fala lá do 

ar... das alturas... não gosto muito não... não se/ se estiver (  ) ...  ((risadas)) então... 
uma... 

 A comissária 
 P aí é o feminino... né?... o homem é sem/ é até d... né? 
 A aeromoço 
 P o aeromoço... comissário de bordo... o aeromoço... comissário de bordo é até o d... a 

mulher é com e-s-s... né?... e então?... uma... aeromoça... né?... aí claro que/ é 
porque a steward... um ônibus... aqueles ônibus chiques... né?... que tem gente 
servindo bebidas... refrigerantes e tal... né?... (   ) também é steward... por isso que 
ele põe airlines... linhas aéreas... okay?... as senhoras dos ônibus também é 
steward... okay?... a moça que serve... o rapaz que serve também é steward... okay? 
(6s) uma aeromoça... né?... display... qual é o verbo display?... sinônimo do verbo 
show (5s) display o quê?... compaixão... o que que é... então... display? 

 A mostrar 
 P muito bem... mostrar... show... aquele verbo show... s-o-w/s-h-o-w... né?... mostra... 

né?... o quê?... compaixão... com quem? 
 As com seus passageiros  
 P seus passageiros... né?... é porque esse her se refere a ela... os passageiros dela... mas 

a gente não diz os passageiros dela... a gente usa um método que é mais simples... 
seus passageiros... é porque o nosso combina seus com passageiros... em inglês vai 
combinar com ela... os passageiros dela... de que forma ela mostra isso... a 
compaixão pelos passageiros?... conside...rando 

                                                                                                                     [ 
 As                                                                                                                    rando 
 P o quê? 
 As o fato 
 P de quê? 
 As que eles estão nervosos 
 P muito bem... que eles/ quando eles estão nervosos... 
                                                                    [ 
 As                                                                   nervosos 
 P muito bem... tá compreendendo minha amiga... sobre o quê? 
 As sobre voar 
            [ 
 As sobre o vôo 
 P sobre o vôo... muito bem... substantivo aí flying... vôo... né? (   ) então ela pode fazer 

duas coisas... né?... ela pode mostrar compaixão considerando o fato de eles todos 
estarem nervosos por causa do vôo e também... answering...  

 As respondendo 
             [ 
 P             respondendo... o quê? 
 As suas dúvidas 
 P suas questões... suas perguntas... de que forma?... in a manner sympathetic e 
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patient... e aí qual é o sentido de sympathy... é o verbo... né?... o que que é manner? 
manner palavra... latina... né?... oh... ela é sinônimo de patient...e daquela palavra (  ) 
que vocês já conhecem...  (  ) manner... de uma maneira.... então... dependendo do 
contexto... né?... fashion... também é modo... maneira... forma.... né?... fashion é 
moda... né?... mas também é modo... maneira... porque moda é o modo como a gente 
se veste... moda é o modo de como eu vivo... né?...okay?...  

 A é de maneira simpática... é? 
 P muito bem... de uma maneira... de que forma... de maneira... 
 A de maneira paciente e solidária 
 P de maneira paciente...aí paciente não é substantivo... de paciência... é paciente 

mesmo... né?... e de forma so-li... 
 As dária 
  [ 
 P dária... aí está o objetivo do substantivo  solidariedade... né? e aqui o verbo... né?... (   

) sympathetic... adjetivo 
 A como é simpatia... simpática? 
 P nice 
 A nice? 
 P nice... nice... nice... in the same way...  
 As da mesma maneira 
 P da mesma maneira... da mesma forma... oh... lembra de manner?... da mesma 

forma... da mesma maneira... do mesmo modo... in the same way... a judge... ju... 
 As juíz 
 P muito bem... juíz... may have compassion 
 As pode ter compaixão 
 P por quem?... for a juvenile offender... 
 As ofensor juvenil 
 P juvenile offender... offender é um substantivo... o que que é offender?... 

 A ofensor 
 P ofensor... trasgressor... offend é ofender...  então... ofensor juvenil... ou seja... 

transgressor... né?... 
                                   [ 
 As                                  transgressor 
 P by taking his age into consideration 
 As levando sua idade em consideração 
 P levando a idade dele ou dela em consideração... e fazendo mais alguma coisa... e... 

setting the punishment accordingly... sabem o que é punishment?... punish é punir... 
aí é... 

 As punição 
 P é setting... um castigo... accordingly... então... o que que é setting?... estabelecendo... 

determinando... né?... accodingly? 
 As de acordo 
 P de acordo com o grau do que ele fez... né?... se foi usa coisa leve... é leve a 

punição... né?... okay... compassion... compaixão não é... 
 As meramente 
 P olha os exemplos.... compaixão não é meramente o quê?... uma... 
 As uma expressão verbal 
 P expressão verbal de sorrow... sorrow vem de sorry... desculpe... sei lá... né?... sinto 

muito... sorry... é sinto muito... okay?.... sorry... eu sinto muito... me desculpe... I’m 
sorry... né?... né?... então... sorrow vem de sorry... do adjetivo sorry... né?... então... 
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não é uma expressão verbal... de pena... it’s not begrudgingly... continua dizendo... 
que ela não é um... (   )  então... compaixão não é... doar... contribuir... dar dinheiro... 
a quem... ou a quê?... charitable causes... a causas... ca-ri-ta... tivas 

 As de caridade 
 P muito bem... de caridade...  dar.... doar dinheiro né?...  a causas de caridade... out of 

sense of duty...  
 A fora 
 P fora de um 
 A senso 
 P senso no sentido de... dever... obrigação  
 As de obrigação 
 P aí nesse contexto.. compaixão não é doar ou dar dinheiro a causas caritivas... né?... 

quer dizer... sem obrigação... né? 
 A essa palavra aqui ((referido-se a palavra begrudgingly que aparece no texto mas não 

foi traduzida)) 
 P vou deixar isso pra o dever de casa... tá bom?... aí vai dizer compaixão é... putting 

yourself 
 As se colocar 
 P se colocar... quer dizer... colocar a si próprio... né?... em que?... in another person’s 

situation 
 As na situação de outra pessoa 
 P outra pessoa... and 
 As e tratar 
 P e tratar quem? 
 As aquela pessoa 
 P aquela pessoa...de que forma?...  
 As da maneira que você gostaria de ser tratado 
 P da  maneira... da forma... do modo... que você gostaria de ser tratado... 
 A professora... e a nossa prova? (...)   
  ((termina a aula.  Os alunos discutem com a professora a data da prova e em seguida 

preenchem o questionário)) 
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UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
AULA:  INGLÊS INSTRUMENTAL 1 
DATA:  29/05/03 (quinta-feira) 
HORÁRIO: 19h às 21h 
 
((anteriormente a discussão sobre o texto a ser trabalhado neste dia, os alunos discutem com 
a professora a respeito da prova)) 
linha   

 P (...) vamos trabalhar... não é?... aonde é que eu tô mesmo... é aqui.. é? ((apontando 
para a apostila)) 

 A na página quarenta e dois... 
 P na página quarenta e dois... isso... terminamos o texto... não foi mesmo?... então... 

terminamos de ler o texto... não foi?... okay?... muito bem... então vamos ver 
analogia (5s) leitores?...analogia 

 A em lugar de explicar a idéia diretamente como nos parágrafos... desenvolvidos por 
exemplificação... comparação e contraste... o escritor... pode fazer uma analogia... 
uma situação simples que apresenta algumas semelhanças com a idéia principal do 
parágrafo ((lendo o texto da apostila)) 

 P muito bem... página quarenta e três... o que é que a gente vai ver aí na página 
quarenta e três... é o quê?... é a-na-lo-gia... vamos ver que analogia é essa...(   
)então... aí faz uma analogia... não vou dizer qual é...né?... mas... aí tem dois 
cientistas... né?... Newton e Einstein...certo?... né?... (   ) quem é Newton e quem é 
Einstein... gente?... lembram?... ahn? 

 As cientistas 
 P como? 
 As cientistas 
 P vocês estão sendo gravados... sorriam ((risadas)) okay... então... começa com a 

distinção... 
 A as idéias 
 P as idéias... de quem? 
 As de Newton e Einstein...  
 P sobre o quê? 
 As sobre gravitação 
 A gravitação... né? 
 P gravitação.... têm três termos aí... has been illustrated... sometimes é um 

quantitativo...  
 As tem... algumas vezes... sido ilustrado 
 P isso... tem... algumas vezes... sido ilustrado 
                      [ 
 As                      algumas vezes... sido ilustrado 
 A isso aqui.... ((apontando para a expressão by picturing na apostila)) 
 P como? 
 A aqui 
 P retratando... mostrando...fazendo uma idéia... né?... mostrando... retratando... né?...  

okay? (7s) o quê?... a little boy... um garotin:ho 
 As um garotinho 
 P fazendo o quê?... playing marbles... sabem o que é marble? 
 A bola de gude 
 P aonde... in a city lot... literalmente... no alto da cidade...(   ) aí vai falar do chão... 

como é que o chão era... the ground is very uneven... o chão... né?... o solo... né?... o 
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chão.... sabem o que é uneven? 
 A desigual 
 P uneven?  
 A desigual 
 P desigual... even seria igual... e un... un aí é o prefixo... 
 A desnivelado... né? 
 P desnivelado... tem altos e baixos... então... o chão é muito desigual.... ridged with 

bumps and hollows... explicando que desigualdade é essa... então... ridged aí é um 
verbo... ridge pode ser uma/ uma elevação...elev/elevado... é cheio de 
desigualdades... né?... é... é... o chão é muito desigual... né?... então... é... 

 A elevado 
 P anh? 
 A elevado 
 P isso... é... é... é... ele/elevado... elevado com bumps  e hollows...  bumps e hollows 

são... os tipos de elevação... sabem o que são bumps?... bumps... quer dizer... com 
subidinhas.... okay?... e hollows são os bu... racos....okay?... posso continuar? 

 As po:de 
 P e aí?... um... 
 As observador 
 P muito bem... um observador... aonde?... aonde está esse observador? 
 As num escritório 
 P escritório... muito bem... um observador... vejam onde está esse escritório... ten 

stories above...esse escritório sabem onde é?... ten... ten stories above... dez... dez 
andares acima... então... no décimo andar 

                                                  [ 
 A                                                   décimo andar                                                                                        
 A2 no décimo andar 
 A3 esse above aí? 
 P acima... 
  [ 
 As acima 
 A stories 
 P andar...dez andares acima... de onde?... da... 
 As  da rua 
 P da rua... né?... então... um observador... num escritório... a dez andares acima da 

rua... né?... okay?... would not be able... 
 A não seri/não seria capaz de... ver as irregularidades... não é isso? 
 P hum? 
 A não seria capaz de sentir as irregularidades 
 P muito bem... não seria capaz de sent/ de ver... quer dizer... sentir...   
 A de ver as irregularidades da rua...né? 
 P estas... these... estas irregularidades... 
 A ah 
 P muito bem... 
 A não será... seria ou será? 
 P anh?... não seria... não seria... como é? 
 As capaz de ver... estas irregularridades  
                       [      
 P                       de ver  estas irregularidades... né? 
 As no chão 
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 P no chão (5s) continua... noticing that 
 A noticiando 
 P anh? 
 A noticiando 
 P observando... notice é observar... notar... notando... ou então... observando... que... 

that... as... 
 As bolas de gude 
 P bolas de gude... appear... verbo... 
 A aparecem 
 P aí não é aparecer... aparecer é outro contexto... pa:recem... to avoid... outro verbo... 

aí vai ser o quê?... sabem o que é avoid?... evitar... evitar.... notando... observando 
que as bolinhas... as bolas de gude parecem evitar... some sections... 

 As algumas 
 P algumas... o quê?... 
 As seções 
  [ 
 As partes 
 P partes... de quê?... do chão 
 A algumas partes do chão 
 P do chão... e... 
 As e se mover 
 P e se mover... se mover... em direção a quê?... toward 
 A tow/toward é a direção é? 
 P toward é em direção a... preposição... toward... em direção a.... a outras partes... 

lembram? 
 A ele... ele pôde assumir que 
 P pôde não... ele pode... 
                          [ 
 As                          pode 
 P ele pode... dentro de possibilidade... ele pode ass/ ele pode concluir... quer dizer... 

pode ser que ele conclua... né?... então... ele po:de concluir... assumir... que...  
 As a força 
 P isso... a força... entre aspas... né? 
 As está operando 
 P está... operando... agindo... não sei... certo? 
 A está agindo... né? 
 P anh? 
 A agindo 
 P está agindo... a força estava... operando... agindo... sei lá... muito bem... which?... se 

refere 
 As a qual... o qual 
      [ 
 P which se refere a força... a força a qual... que... o que que essa força fazia?... re-pe... 
 As repelia 
 P li:a... quem?          
 As as bolas 
 P as bolin:has... e:... de onde?..../ isso é física... né?... ele tá explicando... né?... o que 

acontece...né?... é física... de certos pontos aí....né?... é... é o contexto... spot aí não 
seria marcas... de certos pontos... né?... okay?.... e...  

 A atraía 
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 P atrai-a:s 
 As atraía-as 
 P para... 
 As para outras 
 P outras... né física?... se a/ se a.... a parte é baixa a bolinha desce... se é alta... haja 

força pra essa bolinha subir... tem que ser muita força né?...   
  ((risadas)) 
 P aonde eu estou?... posso continuar? 
 As pode 
 P ma::s... 
 As mas 
 P um....  
 As outro observador 
        [   
 P        outro observador... aonde está ele? 

 A no chão 
 P esse tá no chão... não tá no décimo andar não... tá no chão... okay? 
 As poderia 
 P nã/ não é poderia... perceive... é um verbo... é... é... é outra idéia... 
 A perceberia? 
 P perceive é notar... perceber... 
                                [ 
 As                                perceberia 
 P perceberia... perceberia... né?... de que forma?... INS-tantaneamente 
                                                                                        [ 
 A                                                                                        tantaneamente... né? 
 P isso... né?... imediatamente... instantaneamente... que... that 
 A que a trajetória 
 P hum... que palavra bonita... a trajetória... a passagem... muito bem... a trajetória... a 

passagem... das.... de quê? 
 As das bolas de gude 
 P das bolinhas de gude...  
 A eram 
 P era... essa passagem....era... 
 A simplismente 
 P sim:plismen:te... advérbio... e o verbo? 
 As governada 
 P governada... dirigida... né?... pe::la 
 A pela curvatura 
 P isso... curvatura... curva.... de...  
 A do: 
 A do campo 
 P do campo... da área... não é física... né?... correto?... aí vai fechar dizendo qual é a 

analogia... que analogia é essa?... posso continuar?... nesta analogia... 
 As Newton 
 P Newton... quem é Newton?... é observador upstairs 
                                                 [ 
 As                                                é o observador 
 P upstairs? 
 A acima 
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 P acima... né?.../ é assim... por exemplo... aqui no centro de artes..../ o centro de artes 
tem a parte do térreo... né?... tem o primeiro andar que é upstairs.... o segundo andar 
também é upstairs... (...) a parte de cima... (...) se eu morar no décimo... e ficar no 
décimo primeiro... eu tô upstairs.... correto?... okay?... então... Newton é o  

 A obsevador 
 P observador... né? 
 As que está acima 
 P Newton é observador que tá no décimo andar... né?... ele tá acima... né?... okay?... 

que 
 As que imagina 
 P que aqui é quem... gente... esse who aqui se refere exatamente ao observador.... que 

imagina o quê?... que imagina... 
 A que uma força 
 P que uma força... está em função... em ação... pra não repetir a palavra que ele disse 

antes... quando ele disse que uma força está operando... lá em cima... uma força está 
em ação... vírgula... e... 

 As Einstein 
 P é o.... o observador do... 
 As chão... que 
 P que (5s) has no reason (8s)  é nenhuma razão.... has no reason... que não tem 

nenhuma razão... pra quê?... 
 As para fazer 
 P para fazer o quê?... tal... suposição 
 As suposição 
 P muito bem... vamos ver aí... generalização... 
  ((trecho prejudicado pela gravação)) 
 P (...) parece livraria... mas é um cognato falso...parece sim... porque library vem do 

latim (libro) ...  não é?... library vem do latim (libro) ... né?... bom... li/ tem/ te/ tem 
lógica... library ser biblioteca?... tem... só não tem na seguinte hipótese... se eu 
pensar que é livraria... porque livraria....eu vou lá e... compro... (  ) na biblioteca 
não... né?... ela tem outra função... não é verdade?... tem sentido com a/ a semântica 
geral... né?... é muito mais específica... do que.. serve uma livraria e uma 
biblioteca... correto?... né?... (  ) vem do latim... (libro)...  

 A é biblioteca né?  ((perguntando a um colega)) 
 P muito bem... então... esta.../ trata-se... 
 A trata-se 
 A trata-se de um enunciado específico... porque faz referência a um período definido 

de tempo... uma percentagem precisa de alunos... e uma biblioteca particular ((lendo 
o parágrafo da apostila – p. 43)) 

 P É... (    )  ((risadas))  por quê?... the majority of students do not use libraries 
 As a maioria dos alunos 
 P a maioria dos alunos não usa... 
 As não usa bibliotecas 
 P bi-bli-otecas... muito bem... bibliotecas... libraries (6s)  aí é o plural de library... a 

gente viu o singular há pouco... aí é o plural... i-e-s... né? 
 A o enunciado acima refere-se a estudantes e bibliotecas... de um modo geral... sem 

atentar para particularizações... níveis de generalidades... há vários níveis de 
generalidade que podem ser evidenciados  por expressões de probabilidade... 
freqüência... e quantidade ((continuando a leitura do parágrafo da p. 43)) 

 P muito bem... então... probabilidade... freqüência e quantidade... aí estão... né?... 
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alguns termos que são usados para dar esse significado de probabilidade... né?... 
então... probably... provavelmente... né?... a/aque:le... verbo auxiliar ou modal... 
may... né?... né?... may ou/ ou o tem might também... né?... may... might... né?... a 
palavra possible... possível... né?... may might... né?... (  ) okay?... possible e  
likely... né?... está ligado a possibilidade... provavelmente.... may... é possível que... 
possible... é possível... né?... likely... né?... é:...unlikely é/ é difícil que... né?... 
okay?... é com essa idéia 

 A unlikely  é difícil é? 
 P é... unlikely... né?.... é... as idéias  de freqüência... often... freqüentemente... usually 

vocês sabem o que é... usual... usual... não é isso?... né?... correto? 
 A é 
 P sometimes... algumas... 
 As vezes 
 P rarely 
 As raramente 
       [ 
 P      rara...mente... né?...  
 A rarely é o quê? 
 A raramente 
  [ 
 P são alguns advérbios de  freqüência.... de uma forma GEral... né?...  quantidade... 

algumas expressões de quantidade... então... most... vocês sabem que é a mai-o: 
 A maioria 
 P most e majority/ vocês acabaram de ver the majority no exemplo “b”...  ((referindo-

se ao exemplo que está na apostila, p.43)) most e majority quer dizer... a maioria 
 A como é?.... májority 
 P no/ no/ no exempl/ no exemplo “b”... the majority... (   ) então... a maioria... most... 

the majority... many... muitos... some... alguns... e few... poucos  
                                          [   
 A                                          alguns 
                                                          [ 
 A                                                          e few... poucos 
 P né?... okay?... isso é uma idéia de quantidade... né?... tendo uma idéia... assim... 

geral... de... generalização... né?... é/ vamos ler um pouquinho...(  ) vocês podem 
tentar dizer através do... do... da... da... da informação que está nessas sentenças de 
um a seis... e do vocabulário que tem aí... se a gente tem aí/ vamos ler as direções... 
né?... leia cada das seguintes sentenças... se...  a sentença... né?... é.. (   )/ bem... se a 
sentença da idéia de generalização... né?.. escreva “G” na linha... se a sentença dar 
idéia de um fato... sem nenhuma exceção... escreva fal/ “F”na linha...  
certo?...((traduzindo o enunciado da apostila, p. 44)) fato e exceção é uma coisa 
que:... é:... é:.../ que É verdade... dependendo de você ou eu... ela querer... ou 
aceitar... ou/ (  ) um fato é uma coisa que é independente de vontades ou de 
quereres... (  ) okay?... muito bem... (  ) okay... número um... dictionaries list words 
and their definitions ((lendo a primeira frase da apostila, p. 44)) 

 As dicionários listam palavras e suas definições 
 P as suas definições... vocês acham que isso é um fato sem exceção... ou é uma 

generalização? 
                                                                                     [ 
 As                                                                                      É um fato 
 As (   ) ((todos falam ao mesmo tempo)) 
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 P anh? 
 As (   ) 
  [ 
 A dicionário.... ((confundindo com a palavra “words” contida na frase)) 
 A lista palavras e suas definições ((falando baixinho)) 
 A work é palavra é?... work? ((baixinho)) 
 A é 
 A work é palavra é? 
 A word ((falando baixinho)) 
 A work é palavra?.. tô sabendo agora... professora.... work é palavra ou é trabalho? 
 P work? 
 A work é/ 
 P words 
 A works? 
 P trabalho é com “k”... né? 
 A ah... tá certo... words 
 P com “d”... é  palavra... é palavras... é: /uma letrinha... muda tudo... muda tudo 
                                                                                          [ 
 A                                                                                          dá uma diferençazinha... né? 
 P e então?.... é isso aí dicionários alistam... ou listam palavras e suas definições... essa 

é uma generalização... ou é um fato sem exceção? 
 As é um fato 
 P dois... many people do not like to travel ((lendo a frase na apostila)) 
 As muitas pessoas não gostam de viajar... é um fato sem exceção 
 P muitas pessoas..../observem que tem aí o quantitativo muito... né?... então a idéia de 

viajar e não gostar... será que é.../ muitas pessoas não gostam de viajar... isso é... 
uma generalização... ou é um fato sem exceção? 

 As um fato sem exceção 
  [ 
 As generalização 
 P generalização... generalização... okay... generalização... muito bem... três... almost 

everyone... enjoys reading a good mystery book... ((lendo a frase na apostila)) 
almost é a palvra chave... sabem o que é almost? 

 A quase 
 A quase 
 P qua::se... ele pode estar sabe aonde?... lá em quantidade... na página anterior aí... (   ) 

quem entendeu?... qua:se... 
 A quase todo mundo 
 P quase todo mundo 
 A aprecia... a leitura 
  [ 
 A se diverte 
 P aprecia... a/ a/ aprecia... ler 
 As ler... um bom livro de mistério 
 P quase todo mundo aprecia ler um BOM livro de mistério 
                                                                            [ 
 As                                                                           de mistério 
 P então... iss/ fato sem exceção ou generalização? 
 As generalização 
 P anh? 
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 As generalização 
 P generalização?... ótimo... né?...(   ) quatro... illinois... is the only state... whose 

legislature... has regulated the business of horseshoeing 
 A Illinois é um estado... né? 
 P é... é um estado 
 A é um mesmo estado?/ não... velho estado 
 A velho estado/ único 
  [       
 A o único 
 P only... olha ele  aí...  só... somente... único... on:ly you... só... somente... hum... 

hum... hum... a música gravada ((cantando)) 
  ((risadas)) 
 P illinois é o único estado... who:se... é cujo... cuja... okay?...  no singular e no plural... 

cujos... cujas.../  cuja 
  [ 
 A cuja legislatura 
 P okay... legislação... 
 A tem regulado 
 P é... aí tem/ é... tem regulado ou regulou em português a gente pode usar o passado 

simples... né?... né? 
 A regulou... 
 A regulou  
 A regulou... o... comércio... de 
 P  regulou o comércio... o negócio de quê?... de horseshoeing... sabe o que 

horseshoeing? 
 A exposição de cavalos 
 P anh? 
 A exposição de cavalos.... exposição de cavalos 
                                   [ 
 A                                exposição de cavalos 
 P é cavalo... mas não é exposição... o que é s-h-o-e?... depois de horse... s-h-o-e... s-h-

o-e é o aquilo que põe nos pés (  ) 
                     [ 
 As                    sapato 
 P sapato... então... cavalo usa sapato?... o que ele usa? 
 As ferradura 
 P ferradura... então... o negócio das ferraduras... né?... entenderam?... (  ) isso aí é um 

fato sem exceção... ou é uma generalização?... é um... 
  [ 
 A é 
 As um fato sem exceção 
 P muito bem... isso é um fato sem exceção... MUIto bem... muito bem... um fato sem 

exceção... muito bem...  e o cinco?/ atenção... most  
 As a maioria  
 A a maioria das pessoas 
 P most people will yawn if they see another person yawning... (( lendo a frase da p. 

44)) sabem o que é yawning?... no final da aula o pessoal começa a ((faz um gesto)) 
                                                                                                                                         

[ 
 As                                          [                                                                                               
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não 
 P a maioria das pessoas... futuro... will... bocejarão... quando  
 A se elas vêem 
 P se/ exatamente... se elas vêem  
 A uma outra pessoa 
 P uma outra pessoa 
 A bocejando 
 P bocejando/ como é que se chama isso gente... esse negócio...(   ) tem um nome... né? 
 A indução... professora...  é isso? 
 P é indução é? 
 A é induzido a fazer... né? 
 P muito bem... all right... e a seis?... while trying to invent a teblecloth that could 

withstand stains... swiss chemist Brandenberger invented cellophane instead ((lendo 
a sentença da página 44)) 

 A êita 
 P êita 
 A essa daí tá difícil 
                  [ 
 P                  while é conjunção temporal... página trinta e três... 
 A quando 
 P quan::do 
 A trying? 
 P trying é o verbo... tentar...  tentar fazer algo... né?... okay?... muito bem... tentar 
 A inventar.. né?... tentar inventar uma tabela... né?/ tabelamento 
                                                              [ 
 P                                                              enquanto tent/ enquanto tenta::va 
 A ah... tentava 
  [ 
 As  tentava 
 P tentava o quê? uma tablecloth... o que é que tablecloth? 
 As uma mesa  
 P (não é mesa)... é o cloth da mesa... okay?... cloth 
 A toalha de mesa 
  [ 
 Ah ah... toalha de mesa 
  [ 
 P é assim como toalha de mesa... mas não é toalha de mesa não 
 A Não? 
 P É... um... um... um... uma cois/ tablecloth é um tecido / é porque ele queria inventar 

um tecido que fosse pra mesa.. pra que quando molhasse... num.. num 
 A ah... impermeável 
 As impermeável 
 P bom... um tecido daquele... né?... duro... né?... mas é o quê?/ a idéia é essa...(  ) o 

que é que ele vai evitar... ess/ esse tablecloth... que... que pudesse... could 
 As que pudesse 
 P aí já... né?.. tentaram inventar... uma.../ que pudesse... whithstand é um verbo... 

agüentar... suportar... o verbo agüentar... suportar... que pudesse... agüentar... 
suportar...  

 A suportar manchas 
 P MANchas... muito bem... (   ) 
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 A absorver também... né? 
 P absorver... que não manchasse...  ou que eu pudesse tirar uma manchinha/ 

esfregasse... né?... (  ) quem?... esse... esse chemist suíço... né?/ QUÍmico... né?... 
suíço... chamado Brandenberger... né? 

 As Brandenberger ((os alunos repetem o nome... mas não com uma pronúncia muito 
clara)) 

 P o que ele fez então pra tentar inventar esse... tecido que resistisse... a manchas?... ele 
inventou um 

 As celofone 
 P papel celofone  
 A (   ) 
 P quer dizer... os cientistas descobrem um monte de coisas... como caminho pra 

descobrir outras 
 A é 
  ((risadas)) 
 P queria inventar um tecido... né?... um tecido... um tecido que pudesse forrar a mesa e 

que fosse...né?... suportasse... manchas... né?... essa era a idéia... né?... descobrir o 
celofane... vamo lá... sim... e aí?... é um 

 A fato 
 P fato... um fato... isso é um (   ) da ciência... é verdade... é indiscutível... muito bem... 

e o de cima?... é um fato ou é generalização? 
 As fato 
  [ 
 As generalização 
 P anh?... fato? 
 As fato 
  [ 
 As generalização 
  [ 
 P (   ) 
 A e o três? 
 P e aí?... o três 
 As generalização 
 P generalização... quase... quase... 
                                          [ 
 As                                         (    ) 
 P vejam... atenção... atenção 
                            [ 
 A                            psi::u 
 P okay?... muito bem... vamo lá... vamo lá... valid and faulty generalizations ((lendo o 

item da p. 44))     (   ) e então... (   ) generalizações... faulty... faltosos... que não são/ 
(   ) que não são reais... né?... ou/ e válidas.. né?... mas é assim... o que é válida é 
aquela que é faulty... nã::o....(   ) então... generalizações válidas... né?... aquela que é 
válida e a que é... né?... meio torta... né? 

 A professora.... é inválida ou é mais ou menos inválida? 
 P é o que... válida e: torta.... que não é... que não é.... essa aqui 
                                                                                [                      
 A                                                                               quer dizer... a inválida... quer dizer 

inválida... né?                          
 P (   ) va/ vai usarmos generalizações real... válida... e a outra que não é real... que é 
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mais ou menos relacionada... né?... mais ou menos 
 A tá 
 P Vamos lá... leia o seguinte texto... selection... e: a generalização abaixo dela.... a 

generalização  são essas de um a oito lá embaixo... ((referindo-se aos itens de 1 a 8, 
p.44)) certo?...  lá: embaixo... então vamos ler o texto e depois a gente vai ver essa 
generalização... na linha... próximo a cada generalização... escrevam “v”... se a 
generalização for...  

                                                [    
 A                                                “v” 
 A válida                                                                                       
 P válida... se for real... e “f” se não for... né?... falsa....(   ) né?... ((lendo o enunciado 

da apostila, p.44)) primeiro temos que ler o texto... né?... e de um a oito aí nós temos 
aí (   )... muito bem... muito bem... “X” já começou... bem alto “X”... vai lá... 

  ((risadas)) 
 P muito bem “X”... está sendo gravado... sorria.... existem  
 A existem quatro restaurantes... 
 P sim 
 As próximo (uma milha) da casa de john 
 P within... literalmente é dentro... né?... tá conseguindo entender... né? 
 As (  ) 
 P  
  peraê... 
 As (  ) 
 P peraí 
 A ao redor 
  [ 
 P existem 
  [ 
 A na área 
  [ 
 A psi::u 
 A naquela área 
 A quarteirão 
  ((risadas)) 
 P existem... tá certo... existem quatro restaurantes... within a mile of john’s house... 

quatro restaurantes... within a mile... quer dizer... com uma milha  de distância...  
 A com o quê? 
 As com uma milha 
           [ 
 P          uma MIlha... de distância da casa de john 
                                                         [ 
 A                                                        da casa de john 
 P okay?... uma milha são mil e seiscentos metros... (   ) okay?... they are... the 

plowman... shangri-la... doobies and checkers 
 A eles são 
 A eles são 
 P qual era o nome deles... certo?... bom... aí vai falar... dos dois primeiros... né?... the 

plowman and shangri-la... como é que ele... como é que ele se comporta?... servem  
 A servem refeições completas 
 P meals... refeições... complete 
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 A completas... que são usualmente 
 P que são usualmente 
 A deliciosas 
 P deliciosas... muito bem...  
 A posso continuar? 
 P hum... hum 
 A ambos... (  ) 
  [ 
 A (  ) 
 P psi::u... psi::u 
 A ambos valorizam 
 P muito bem... gostei... emphasize... valorizam... muito bem...  
 A valorizam 
 P emphasize... enfatizam... valorizam... gostei 
  [ 
 A valorizam... ambos... am/... 
 P cadê?... emphasize? 
 A emphasize... aqui 
 P valori/ enfatizam... valorizam 
 A ambos... né? 
 P ambos... both... ambos 
 A ah.. sim 
 P enfatizam... valorizam... né?.. o quê?... uma atmosphere... que é pleasant e é relaxed 
 As uma atmosfera que é relaxada e agradável 
 P ai... agradável e... relaXANte... né? 
 A relaXANte 
 P muito bem... relaxado a gente sabe que é outra coisa... relaxado é negativo... né?... 

relaxante é positivo... né? 
 A uma atmosfera agradável e relaxante 
 P mu:ito bem... 
 A relaxante 
 P as 
 As as refeições 
 P refeições... são... aí é o verbo...  
 A preço é? 
 P sondar o preço...  as refeições... né?...  
 A tem seu preço 
  [ 
 A são... valorizadas 
              [ 
 P              tem seu preço... are priced... aí são dois verbos... né?... eu não posso dizer... 

são preciáveis... né?... não tem o verbo... da/ dar preço... né?... tem o preço de/ de 
quê?... 

  A de:: 
 P de dez a 
 As vinte dólares por pessoa 
 P por pessoa... 
 A enquanto é... enquanto?.... enquanto os preços 
                        [ 
 A                       enquanto o preços 
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 P enquanto o quê?... os... 
 As os preços... nos dois restaurantes são comparáveis 
                         [ 
 As                          nos dois restaurantes são comparados 
 P enquanto os preços nos dois restaurantes são compaRÁveis... adjetivo... 

comparable... o plowman é 
 As geralmente 
            [ 
 P            geralmente mais 
                                [ 
 As                                mais 
                                  [ 
 A                                 mais cheio 
 P muito bem... crowded... crowd é multidão... crowded aí não é cheio de gente... é 

mais 
 A preparado 
 P não é preparado... mais... mais o quê? 
 A freqüentado  
 P mais freqüenta::do... muito bem... mais cheio de freguês... né?... mas crowd... crowd 

é multidão... okay?... multidão... multidão quer dizer muita gente...  
 A professora.... esse the.... né?... antes do... do plowman... ele... ele é letra minúscula? 
                                                                                                    [                
 P                                                                                                    é  o artigo definido 
 A mas ele é com letra maiúscula... é? 
 P É... porque não teve um ponto aqui 
 A não... é vírgula 
 P é vírgula... é? 
 A é 
 P aonde... deixa eu ver aí  ((procurando no texto, p. 44)) 
 A é comparáveis... né?... é vírgula 
 P ah... é... mas sabe por que é?.... porque esse nome não tá maiúsculo... the plowman 
                                                                                                                        [ 
 A                                                                                                                        qual? 
 P o restaurante é chamado the plowman 
 A ah... entendi... o... plowman... é o nome dele... né? 
 P é... pois é... é o nome dele 
 As (   ) 
 P okay?... vamo lá? 
 A  é geralmente mais... freqüentado que o shangri-la 
                                                 [ 
 P                                                o plowman é geralmente mais freqüentado que o quê? 
 As que o shangri-la 
 P quer dizer... tem uma vantagenzinha do plowman pro shangri-la... 
 As (  ) ((risadas)) 
 P vamos lá... então... o plowman... 
  ((trecho prejudicado pela gravação)) 
 P (...) busy... busier ((escrevendo na lousa))... slighty... adjetivo... é o quê?... 

levemente... aqui vai Ter um advérbio... okay?... levemente... busy... ocupado... 
busier... MAIS ocupado 

                                                                                                       [    



 132 

 As                                                                                                       mais ocupado 
 P comparativo... okay?...do que o 
 As checkers 
 P checkers... correto?... the plowman... the plowman is losing some business... lose... 

verbo?...taí... lose... lost... lost... tá na listinha de vocês... vamo ver quem é que 
descobre o significado... verbo perder 

 A perder      
 A perder 
 P ganhar... é win... won... won... taí também... esse aqui é perder... o outro é ganhar... 

ganhar... um prêmio... ganhar uma competição... né?... okay?... né?... ganhar 
dinheiro é outra coisa... agora... ganhar de graça sim... ganhar dinheiro trabalhando é 
outra coisa... então... o plowman está perdendo some business 

 As algum negócio 
 P alg/ algum negócio... quer dizer... ele tá perdendo... né?... alguma coisa... né?... mas 
 As mas 
 P he’s still...  
 A ainda... está ainda 
 P ainda... ainda está... doing fairly well... (6s) bom... se for literalmente... ainda está/ 

doing ainda está fazendo 
 As razoavelmente bem 
 P razoavelmente bem...  então... ele está indo... está se sain:do... 
 A fairly 
 P fairly... razoavelmente... bem... fairly é advérbio... o adjetivo é fair... okay?... fair... 

okay?... por exemplo... o adjeti/ o advérbio... né?... fair... okay?... também tem o 
significado de... de... de uma coisa/ tem a idéia de justo... (  ) okay?... justo ou 
justa... uma coisa que é justa... ser justo... okay?... ah... eu digo... ah... gente... tenho 
que:: gravar um texto de dez páginas pra próxima aula... aí vocês me dizem... não... 
não é fair... não é justo... né? 

                             [ 
 A                            que é isso?                                                                                               
 A ah... justo de justiça 
 P pois é... de justiça... é justo de justiça... né?... mas é adjetivo... né? (   ) aí tá com 

outra idéia... né?... fairly é a idéia de razoa/ fair... fair que é de razoável... é fairly... 
razoavelmente... outro significado de fair adjetivo é... né?... não é justo...  okay?... 
muito bem... ah 

 As shangri-la 
 P shangri-la is never very crowded anymore 
 A nunca 
 As nunca está muito cheio 
 A nunca está muito cheio... é? 
 P não mais... literalmente/ vamo refazer né?... não está... mais... freqüentado... não 

mais... ou/ ou seja... isso aí   (  ) como é que a gente pode (escrever)... o shangri-la 
 A o shangri-la não está:... cheio 
 A não está: 
 As não está cheio anymore 
 P em inglês... o substantivo também apresenta (   )... porque anymore  é não mais... (   

) não esteve mais ocupado não mais... quer dizer... tanto tempo estava antes... a 
gente quer dizer que o shangri-la não esteve mais ocupado como antes 

 As nunca mais  
  [ 
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 A nunca mais ele esteve cheio 
 P nunca mais ele esteve cheio... okay?... muito bem... a professora começa a falar 

difícil... né?... aí vocês se enrolam... tudo bem... eu tô aqui pra complicar 
  ((risos)) 
 P tá claro?...  
  ((risos)) 
 P agora vamos ver se você se vocês desenrolam as generalização... bora? 
 A vai ter fichinha hoje... vai?... vai ter? ((perguntando ao observador)) 
  ((o observador balança a cabeça afirmativamente)) 
 A ô... professora... vai ter fichinha hoje do rapaz... né? 
 P ah... é verdade... então façam o seguinte.../ esqueci 
 A ah... mais quando eu olho pra esse rapaz eu me lembro logo da fichinha 
  ((risos)) 
 P eu me esqueço que Gustavo tá aí...  
 A esse daí gosta de uma ficha... viu? 
 P dever de casa 
 A dever de casa 
 P vocês vão dizer se as gene/ se de acordo com/ tem uns que se referem diretamente 

aqui e outros que não se referem diretamente...  então é uma generalização válida... 
real... ou uma generalização meio torta... tá bom? 
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