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RESUMO 

 

 
Esta dissertação tem por objetivo analisar e compreender como a colaboração em pares de 

alunos pode cooperar para a compreensão textual em língua inglesa, interpretando as 

estratégias de leitura e a comunicação utilizadas por eles para mediar a interação, numa 

abordagem de inglês para fins específicos. A pesquisa, fundamentada na teoria sociocultural 

de Vygotsky e de seus colaboradores, pretende demonstrar que, ao trabalharem em conjunto, 

os participantes têm a oportunidade de interagir e podem auxiliar uns aos outros no 

entendimento do texto, possibilitando o desenvolvimento cognitivo que, segundo este autor, 

ocorre primeiramente no plano interpsicológico e depois se internaliza. Os dez participantes 

deste estudo são alunos do curso Técnico em Informática do Instituto Federal Goiano, 

Câmpus Rio Verde, e a disciplina de Inglês Técnico faz parte da matriz curricular deste curso. 

Trata-se de uma investigação qualitativa em que os participantes revisam juntos a 

compreensão de textos e reconstroem a solução das questões propostas durante três tarefas de 

leitura. Ao final de cada tarefa colaborativa, entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

com os alunos na intenção de conhecer as suas percepções sobre o trabalho desenvolvido em 

duplas. Os diálogos produzidos durante as interações dos participantes foram gravados em 

áudio e posteriormente transcritos e analisados. Com base nos resultados obtidos, pudemos 

observar que os alunos fizeram uso de atividades sociocognitivas e de estratégias para mediar 

a interação, atitudes que dão base ao processo cognitivo, permitindo o desenvolvimento de 

maior autonomia na realização da tarefa, e ajudam no seu cumprimento bem-sucedido, 

conforme apontam Brooks e Donato (1994) e Villamil e Guerrero (1996). Observamos 

também que os participantes sentiram-se mais interessados e estimulados a realizar as tarefas 

que envolveram conteúdos mais próximos da realidade acadêmica e profissional deles, 

corroborando os princípios da abordagem instrumental que recomendam aliar os 

conhecimentos da área específica com a língua-alvo para atender às necessidades dos alunos e 

de sua formação (CELANI, 2009; HUTCHINSON; WATERS, 1987). Podemos dizer, 

portanto, que, por meio da interação, os aprendizes vivenciaram situações concretas de prática 

linguística, percebendo que podem aprender uns com os outros e tomando ciência de seu 

papel ativo no processo de aprendizagem, o que favorece a aquisição da LE/L2. Dessa forma, 

a colaboração na aprendizagem de leitura em inglês, numa abordagem instrumental, constitui-

se numa estratégia profícua e bastante interessante, pois esse conhecimento é co-construído, 

partilhado e adquirido, o que o torna legítimo, destacando a importância do social para o 

ensino e para a aprendizagem, não só de uma LE/L2, mas também como condição essencial 

para o desenvolvimento cognitivo do ser humano (VYGOTSKY, 1998). 

 

 

Palavras-chave: aprendizagem colaborativa, inglês para fins específicos, interação, leitura. 
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ABSTRACT 

 

 
This thesis aims to analyze and understand how the collaboration of pairs of students can 

cooperate to textual comprehension in English, interpreting the reading strategies and 

communication used by them to mediate the interaction, in an approach of English for 

Specific Purposes. The research, based on Vygotsky‟s sociocultural theory and his 

collaborators, aims to demonstrate that, by working together, participants have the 

opportunity to interact and can assist each other in understanding the text, allowing the 

cognitive development that, according to the author, occurs primarily in the 

interpsychological plan and then is internalized. The ten participants are Técnico em 

Informática students of Instituto Federal Goiano, Rio Verde Campus, and the discipline of 

Inglês Técnico is part of this course curriculum. This is a qualitative investigation of three 

reading tasks in which participants revise together the comprehension of exercises and 

reconstruct the solution for the proposed questions. At the end of each collaborative task, 

semi-structured interviews were conducted with students in order to obtain their perceptions 

of the work developed in pairs. The dialogues produced during the participants‟ interactions 

were recorded in audio and later transcribed and analyzed. Based on the results, we observed 

that the students made use of strategies and sociocognitive activities to mediate the 

interaction. These attitudes underlie the cognitive process, allowing the development of 

greater autonomy in carrying out the task, and assist in its successful completion, as pointed 

by Donato and Brooks (1994) and Guerrero and Villamil (1996). We also observed that 

participants felt more interested and stimulated to perform tasks involving content closer to 

their academic and professional reality, supporting the principles of English for Specific 

Purposes that recommend combining the knowledge of the specific area with the target 

language to suit students‟ needs and also the needs of their education (CELANI, 2009; 

HUTCHINSON; WATERS, 1987). We can therefore say that, through interaction, learners 

experienced concrete situations of linguistic practice, realizing that they can learn from each 

other and becoming aware of their active role in the learning process, which favors the 

acquisition of FL/L2. Thus, collaboration in learning to read in English, in an English for 

Specific Purposes approach, constitutes a very fruitful and interesting strategy, because this 

knowledge is co-constructed, acquired and shared, making it legitimate, highlighting the 

importance of the social component to teaching and learning, not just of a FL/L2, but also as 

an essential condition for human cognitive development (VYGOTSKY, 1998).  

 
 

 
Keywords: collaborative learning, English for Specific Purposes, interaction, reading.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 Ao ingressar numa instituição de ensino onde os cursos oferecidos, em sua maioria, 

apresentam em seus currículos o ensino da língua inglesa de forma instrumental,
1
 me senti 

desafiada e instigada a entender como trabalhar melhor essa abordagem. Na intenção de 

buscar mais conhecimento sobre a área de inglês para fins específicos e, dessa forma, 

conseguir desenvolver estratégias mais bem-sucedidas no processo de ensino-aprendizagem 

desse idioma, não encontrei outro caminho a não ser a pesquisa. 

 Com esse intuito, estudando sobre a aprendizagem colaborativa, que tem sua 

fundamentação na teoria sociocultural de Vygotsky e de seus colaboradores, percebi que 

poderia me enveredar por essas trilhas, na tentativa de procurar respostas aos meus anseios 

docentes, além de poder contribuir para o ensino e a aprendizagem de inglês no campo 

instrumental. 

 

Pressupostos teóricos 

 

Esta investigação fundamenta-se em estudos sobre a teoria sociocultural e estudos 

sobre inglês para fins específicos no processo de ensino e aprendizagem de leitura em LE/L2.
2
 

 Por entendermos a leitura como um processo interativo, em que a construção de 

significados ocorre por intermédio da interação entre leitor-texto-autor, buscamos suporte 

teórico nos trabalhos de Aebersold e Field (1997), Coracini (2010), Dell‟Isola (2001; 2007), 

Kleiman (2000), Leffa (1999), Moita Lopes (1996), Nuttall (1996), entre outros.  

 

                                                 
1
 Encontramos na literatura (CELANI, 2009; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998; HUTCHINSON; WATERS, 

1987; RAMOS, 2009) diferentes termos utilizados para denominar essa abordagem de ensino. Decidimos usar 

intercambiavelmente, neste trabalho, os termos: inglês para fins específicos ou abordagem instrumental por 

serem os termos mais conhecidos no ambiente acadêmico brasileiro. 
2
 Há na literatura (ELLIS, 1994; FIGUEIREDO, 1997) uma distinção entre “língua estrangeira” (LE) e “segunda 

língua” (L2). Língua estrangeira refere-se à língua que é aprendida nas instituições educacionais de um país em 

que aquela língua não é usada como meio de comunicação. Já o termo segunda língua refere-se à língua que, 

embora não seja a materna, também é usada como meio de comunicação em um país. Optamos por utilizar, neste 

estudo, a sigla LE/L2 para se referir ao idioma não materno, ensinado como LE ou L2. 
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 Em se tratando de cursos de línguas para fins específicos, as estratégias de leitura, 

tais como scanning,
3

 skimming,
4

palavras cognatas, inferência, e o uso de elementos 

facilitadores de compreensão (conhecimento prévio, vocabulário, contexto, marcas 

tipográficas) são muito importantes e bastante utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem de leitura em LE/L2, porque podem facilitar a compreensão de um texto escrito 

na língua-alvo (AEBERSOLD; FIELD, 1997; DIAS, 1996; GALLO, 2011; GRELLET, 1995; 

HUTCHINSON; WATERS, 1987; NUTTALL, 1996; SOCORRO EVARISTO et al., 1996). 

 Para compreender melhor a abordagem de ensino de línguas para fins específicos e 

trabalharmos em conformidade com as suas premissas, nos apoiamos teoricamente nos 

trabalhos de Carmagnani, (2010), Celani (2009), Cintra (2009), Dudley-Evans e St. John 

(1998), Harding (2007), Holmes (1981), Hutchinson e Waters (1987), Pinto (2009), Ramos 

(2009) e Vian Jr. (1999). 

 Baseamo-nos, também, na aprendizagem colaborativa, que tem sua fundamentação 

na teoria sociocultural de Vygotsky (1998), que parte do pressuposto de que as pessoas 

aprendem por meio da interação com outros seres humanos, e que essa interação, se torna, 

assim, mediadora do processo de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Em virtude disso, 

vários pesquisadores têm investigado a colaboração na aprendizagem de línguas (BROOKS; 

DONATO, 1994; BRUFFEE, 1999; DONATO, 2000; ELLIS, 1994; FIGUEREDO, 2006; 

FIGUEIREDO, 2001, 2003, 2006, 2008, 2011; LIMA, 2011; LIMA; COSTA, 2010; LIMA; 

LONGARAY, 2006; OLIVEIRA, 2010; SABOTA, 2002, 2006, 2012; SCARCELLA; 

OXFORD, 1992; SILVA, 2012; SWAIN, 2000; SWAIN; LAPKIN, 1998; WOBETO, 2012; 

entre outros), tais estudos contribuíram para fundamentar a nossa investigação.  

 Os resultados positivos obtidos nestas pesquisas são incentivadores, pois 

demonstram melhorias significativas na aprendizagem de língua estrangeira, conquistadas 

através da interação de alunos em sala de aula. Dessa forma, analisamos como a colaboração 

em pares pode cooperar para a compreensão textual em língua inglesa, interpretando as 

estratégias de leitura e comunicação utilizadas pelos alunos durante a interação, numa 

abordagem de inglês para fins específicos. 

 

                                                 
3
 Essa estratégia é utilizada quando procuramos por informações específicas num texto ou para verificar, 

inicialmente, se aquele texto é adequado para uma determinada finalidade (AEBERSOLD; FIELD, 1997; 

GRELLET, 1995; NUTTAL, 1996; SOCORRO EVARISTO et al., 1996). Exemplo: identificar o autor de um 

texto. 
4
 Podemos dizer que estamos utilizando a estratégia de skimming quando fazemos uma leitura rápida e 

superficial, para identificar a ideia principal de um texto ou se aquele assunto nos interessa o suficiente para 

prosseguirmos numa leitura mais detalhada (AEBERSOLD; FIELD, 1997; GRELLET, 1995; NUTTAL, 1996; 

SOCORRO EVARISTO et al., 1996). Exemplo: ler os tópicos de uma reportagem. 
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Justificativa 

  

 Com base em leituras sobre aprendizagem colaborativa em língua estrangeira (LE) e 

em segunda língua (L2), verifica-se que tais estudos enfocam, principalmente, as habilidades 

orais e escritas em LE/L2, e são, geralmente, realizados em contextos de formação de 

professores ou em escolas de idiomas. Dessa forma, acredita-se ser produtiva a investigação 

de habilidades de leitura e compreensão textual em língua estrangeira aplicando a teoria 

sociocultural com a intenção de analisar o ambiente educacional de formação técnico-

profissional, por esta modalidade de ensino demandar, primordialmente, eficiência na 

habilidade de leitura e também por ser o campo de atuação da pesquisadora enquanto 

professora, na incessante busca por melhorias na dinâmica do ensino e da aprendizagem de 

uma língua estrangeira. 

 Numa sala de aula de educação profissional, em nível médio, as chances de nos 

depararmos com diferentes graus de conhecimento da língua inglesa são grandes. Então, 

questiona-se a possibilidade dessa característica, inicialmente vista como negativa, poder se 

transformar em algo positivo, utilizando a aprendizagem colaborativa em pares, visto que 

percepções ainda não conhecidas podem ser experimentadas durante a interação entre os 

aprendizes na leitura e na compreensão de textos em inglês, proporcionando novas formas de 

ver a aprendizagem, que antes podiam não ser consideradas. Como exemplo, aponta-se a 

percepção de que os colegas podem, de fato, auxiliar um ao outro no processo de ensino-

aprendizagem. 

 O ensino de inglês na formação técnica geralmente busca desenvolver capacidades 

voltadas às necessidades profissionais daquela área específica. Para exemplificar, podemos 

citar a compreensão de manuais técnicos para realizar tarefas e solucionar problemas. Nesse 

sentido, a aprendizagem colaborativa na leitura em LE/L2 pode contribuir significativamente 

para a educação profissional, ajudando no desenvolvimento de indivíduos mais autônomos.   

 

A pesquisa 

 

Esta investigação contou com a participação de dez alunos do Curso Técnico em 

Informática do Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde – GO. A professora-

pesquisadora desenvolveu três tarefas
5
 de aprendizagem colaborativa, as quais envolveram 

                                                 
5
 Segundo Coughlan e Duff (1994), os termos tarefa e atividade são frequentemente utilizados de forma 

intercambiável tanto no uso vernáculo como em pesquisa sobre LE/L2. No entanto, os autores propõem uma 



  14 

leitura e exercícios de compreensão textual. Todas as tarefas foram realizadas, primeiramente, 

de forma individual e, posteriormente, em duplas. A coleta de dados ocorreu no primeiro 

semestre de 2012. 

A nossa pesquisa configura-se como um estudo de caso por investigar um fenômeno 

específico, o processo de leitura colaborativa de um pequeno conjunto de pessoas, inseridos 

num mesmo contexto, utilizando métodos qualitativos para a coleta e análise dos dados 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986; SERRANO, 1998).  

Os instrumentos utilizados para a obtenção dos dados foram: a aplicação de um 

questionário, o desenvolvimento das tarefas e as gravações das interações entre os alunos, 

além da realização de entrevistas após a realização de cada tarefa. 

 

Objetivos 

 

 O principal objetivo deste trabalho é verificar como a interação, durante tarefas de 

colaboração em pares, pode influenciar a compreensão textual em LE/L2, contribuindo para 

que a aprendizagem se desenvolva. 

  Os objetivos específicos do estudo são: 

• Discutir as estratégias utilizadas pelos alunos para ler em LE/L2; 

• Avaliar as formas de compreensão utilizadas pelos pares de alunos para 

promover o bom andamento das tarefas de compreensão textual e resolução de 

questões sobre a leitura do texto; 

• Analisar, durante o processo comunicativo dos alunos, a influência da interação 

para a compreensão textual em LE/L2, bem como as percepções dos aprendizes 

no decorrer dos processos de leitura e de comunicação na resolução colaborativa 

das tarefas. 

 

 

                                                                                                                                                         
distinção entre tarefa e atividade. Para eles, na pesquisa em LE/L2, tarefa é um tipo de diagrama fornecido às 

pessoas a fim de obter dados linguísticos. Já o termo atividade envolve o comportamento que é efetivamente 

produzido quando um indivíduo realiza uma tarefa. Diferentemente de tarefa, uma atividade não tem um 

conjunto de objetivos em si, ao contrário, os participantes têm os seus próprios objetivos e agem de acordo com 

estes e com os objetivos da pesquisa, negociando-os durante o processo interativo. 

Neste estudo, optamos pelo termo tarefa para designar uma atividade que se destina a ajudar a alcançar um 

objetivo particular de aprendizagem. Tradução nossa de: “Task - (in teaching) an activity which is designed to 

help achieve a particular learning goal” (RICHARDS; SCHIMDT, 2002, p. 539).  
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Perguntas de pesquisa 

 

 Para atingir os objetivos apresentados anteriormente, o presente estudo visa a 

responder às seguintes perguntas: 

• Que estratégias os alunos utilizam para ler e para solucionar colaborativamente 

eventuais questões surgidas durante a tarefa de leitura? 

• No processo de colaboração, que estratégias mediadoras os participantes 

utilizam para compreender o texto e resolver as tarefas propostas? 

• Quais são as percepções dos alunos acerca dos processos de leitura e de 

comunicação na resolução das tarefas com os pares? Há dificuldade ou facilidade 

em executar a tarefa em conjunto? Por quê (não)? 

 

Organização deste estudo 

 

 Este trabalho está organizado em quatro partes. Na primeira, apresentamos a teoria que 

fundamenta o nosso estudo, a qual foi dividida em três seções. No início do capítulo, 

abordamos questões relacionadas à leitura, apresentando definições e considerações acerca do 

processo de leitura para que possamos entender melhor como se dá o processo de 

compreensão de textos. Em seguida, tratamos de alguns aspectos que envolvem o ensino de 

inglês para fins específicos, apresentando definições e princípios que caracterizam essa 

abordagem, com o objetivo de compreender melhor as suas premissas e averiguar como o 

trabalho colaborativo pode ajudar nessa perspectiva de ensino de línguas. Na última parte, 

discorremos sobre a teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa, intencionado 

depreender como a interação pode contribuir para a aprendizagem de leitura em inglês numa 

abordagem instrumental.  

 A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa encontra-se no capítulo 2. 

Inicialmente, os pressupostos teóricos referentes à pesquisa qualitativa e ao estudo de caso são 

apresentados. Num segundo momento, descrevemos o contexto de pesquisa, os participantes, 

os instrumentos e os procedimentos para a coleta dos dados. Posteriormente, apresentamos as 

tarefas propostas aos alunos para a realização deste estudo e os critérios utilizados para a 

análise dos dados. 

 A terceira parte é composta pela análise e discussão dos dados obtidos. Primeiramente, 

apresentamos a análise das interações e dos exercícios realizados pelos alunos, bem como as 
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estratégias utilizadas por eles para trabalhar em conjunto. Em seguida, analisamos as 

respostas dadas pelos participantes às entrevistas. 

 Finalmente, na última seção, retomamos as perguntas de pesquisa, na tentativa de 

responder a elas. Apresentamos também algumas implicações deste estudo, sugestões para 

futuras investigações e reflexões finais. 

Este trabalho inclui, ainda, referências, apêndices e anexos. 

Vejamos, então, no capítulo 1, a revisão teórica que dará suporte à análise dos nossos 

dados. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta pesquisa tem como sustentáculo teórico estudos sobre leitura em LE/L2, sobre a 

teoria sociocultural e estudos sobre inglês para fins específicos no processo de ensino e 

aprendizagem de leitura em língua estrangeira (LE/L2). Inicialmente, discorremos sobre o 

processo de leitura em termos gerais e no contexto de sala de aula de LE/L2. Na segunda 

parte do capítulo, apresentamos algumas considerações sobre a abordagem instrumental. Em 

seguida, discutimos alguns aspectos da teoria sociocultural de Vygotsky e da aprendizagem 

colaborativa. 

 

1.1 A leitura 

 

 Dentre as várias definições existentes do termo “leitura”, optamos por evidenciar as 

que consideramos mais relevantes para o nosso estudo, visto que descrevem a habilidade de 

ler como um processo interativo. 

 Aebersold e Field (1997, p. 15), num sentido geral, descrevem a leitura como “o que 

acontece quando as pessoas olham para um texto e atribuem significado aos símbolos escritos 

naquele texto”.
6
 As autoras, ao reconhecerem a necessidade de haver um texto e um leitor 

para que o ato de ler seja realizado, enfatizam a interação entre ambos para que a leitura 

verdadeiramente se concretize. Elas também acrescentam que pode haver diversos 

significados construídos por diferentes leitores, pois essas variações são influenciadas por 

características e propósitos individuais ao ler, além da formação sócio-histórico-cultural de 

cada pessoa. 

 A concepção de leitura é, muitas vezes, compreendida como a decodificação de 

palavras em busca de significados, configurando-se num processo mecânico efetuado para 

obter informação. No entanto, sabemos que o ato de ler envolve processos cognitivos 

                                                 
6
 Tradução nossa de: “...reading is what happens when people look at a text and assign meaning to the written 

symbols in that text” (AEBERSOLD; FIELD, 1997, p. 15). 
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múltiplos, numa atividade interativa entre o leitor e o texto, em que o leitor se utiliza de seu 

conhecimento prévio para construir o sentido do texto (KLEIMAN, 2000). A autora também 

afirma que a leitura é um ato social, que ocorre a partir da interação entre leitor e autor, e 

obedece a objetivos e necessidades socialmente estabelecidos. 

 Segundo Coracini (2010, p. 36), leitura é “compreensão ou interpretação; sempre que 

lemos estamos interpretando, construindo sentido a partir do que somos, do momento sócio-

histórico que nos constitui enquanto sujeitos”. Nessa perspectiva, Moita Lopes (1996), ao 

considerar a leitura como um ato comunicativo, destaca o envolvimento interacional entre 

leitores e escritores, os quais, posicionados social, cultural, política e historicamente, agem na 

“construção de significado” (MOITA LOPES, 1996, p. 142). 

 Tratando-se de uma visão comunicativa de leitura, Widdowson (2005, p. 120) salienta 

a necessidade de realizar uma “interpretação ativa” ao ler, e não apenas “reconhecer 

significados prontos e dados à medida que ocorrem no texto”. Nesse sentido, o autor chama a 

nossa atenção para o engajamento dos interagentes no processo de leitura, que pode ser 

proporcionado pela certificação da necessidade de utilizar o conhecimento trabalhado no texto, 

favorecendo, assim, a construção de sentido e a compreensão. Para Dell‟Isola (2007, p.127), a 

leitura: 

 

[s]e refere a uma habilidade mental humana aprendida, que ocorre quando um 

indivíduo, diante de uma página impressa, vê o que está escrito, atribui significado 

às palavras ou frases e aciona um processo ativo de interação com o texto que lê. 

Durante o percurso seguido pelo leitor, ideias são colhidas, recolhidas, escolhidas e 

ajuntadas; conhecimentos são reunidos à medida que flui a leitura. 

 

 

 

Nesse jogo interativo, Leffa (1999, p. 34) salienta o caráter não solitário da leitura, 

dizendo ser o ato de ler um ato coletivo, pois é praticado dentro de uma comunidade 

constituída de regras. Para ele, “ler é um verbo de valência múltipla [...]. Isto é, o leitor não lê 

apenas muito ou pouco, ele lê algo com alguém e para alguém”. Por conseguinte, como atesta 

Soares (2000, p. 18), a leitura “é interação verbal entre indivíduos socialmente determinados”, 

sendo esses indivíduos o leitor e o autor, ambos envoltos em seus universos, posicionados em 

suas estruturas sociais e se relacionando com as pessoas e o mundo. E quando iniciamos uma 

leitura, “estamos participando do processo (sócio-histórico) de produção dos sentidos e o 

fazemos de um lugar e com uma direção histórica determinada” (ORLANDI, 2000, p. 59). 

 Com a intenção de entender melhor como se dá o processo de leitura, apresentamos, 

no item a seguir, os modelos de leitura. 
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1.1.1 Modelos de leitura 

 

 Nos estudos acerca da leitura, nos deparamos com diferentes linhas teóricas que tratam 

dessa complexa habilidade em três grandes abordagens/modelos: o modelo 

ascendente/Bottom-up; o descendente/Top down; e o interativo. 

 O modelo ascendente (Bottom-up) adota a perspectiva do texto, ou seja, as 

informações fluem do texto para o leitor. “O conteúdo não está no leitor, nem na comunidade, 

mas no próprio texto. [O] significado é simplesmente construído através de um processo de 

extração” (LEFFA, 1999, p. 18). Nessa abordagem, o processo de leitura se dá de forma linear, 

com os olhos engessados na ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo, e é 

realizado por meio do reconhecimento rápido e mecânico das palavras e frases do texto, 

permitindo apenas uma leitura única, contida na decodificação das letras. 

 A abordagem descendente (Top down) tem na perspectiva do leitor o seu ponto-chave, 

pois a construção de sentido perpassa o conhecimento prévio e as experiências desse 

indivíduo que lê. Nesse modelo, “o processamento do texto é feito através de amostragem, 

com a participação ativa do leitor que elabora, testa hipóteses sobre as amostras obtidas, 

confirmando-as ou rejeitando-as” (LEFFA, 1999, p. 24), sendo o significado do texto traçado 

pelo leitor. 

 Podemos perceber nos dois modelos explicitados, enfoques diferentes, separando 

produto e processo. Já o modelo interativo, de acordo com Leffa (1999, p. 15), procura não 

centralizar-se num único foco de interesse, envolvendo “aspectos essenciais do texto, do leitor 

e da comunidade discursiva em que o outro está inserido, de modo que esses aspectos se 

autoinfluenciam”. Dessa maneira, o leitor, ao oferecer o seu conhecimento e sua vivência 

histórico-cultural enquanto sujeito de um espaço social, interage com as informações contidas 

no texto, num processo dinâmico e mutável, proporcionando diversas leituras de um mesmo 

texto, sendo o ato de ler “ascendente e descendente ao mesmo tempo” (MOITA LOPES, 1996, 

p. 149). 

 Apesar de Coracini (2010, p.15) apresentar um quarto modelo, chamado de “Leitura 

como Processo Discursivo”, que abrange os elementos sociais, não incluindo-os no interativo, 

ressaltamos que a preocupação com as implicações sociais da leitura são possíveis de serem 

trabalhadas no modelo interacional (MOITA LOPES, 1996). Para Coracini, os outros três 

modelos (ascendente, descendente e interativo) levam em conta a construção de significado a 

partir do texto e não do sujeito, como é proposto por ela, com base na tradição da análise do 

discurso. Moita Lopes (1996), ciente dessa lacuna na perspectiva interacionista, defende a 
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possibilidade de se trabalhar, num mesmo modelo, não só com os conhecimentos do leitor e 

as informações textuais, mas também com os procedimentos interpretativos utilizados na 

negociação do significado em sociedade, trazendo, portanto, um olhar comunicativo, baseado 

em Widdowson (1984),
7
 e social à abordagem interativa.

8
 

 Conforme vimos, o terceiro modelo preocupa-se com o processo interacional entre o 

leitor, o texto e o escritor durante a atividade de leitura e tem sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores (DELL‟ISOLA, 2001, 2007; KLEIMAN, 2000; LEFFA, 1999; MOITA LOPES, 

1996, entre outros). Em nossa investigação, trabalhamos com este caráter interativo da 

habilidade de ler, por entender que esse modelo sugere uma visão mais completa do processo 

de leitura, bem como atende às premissas desta investigação. 

 Apresentamos, em seguida, a teoria dos esquemas que pode nos ajudar na 

compreensão de como os significados são construídos durante a interação entre os agentes do 

processo de leitura. 

 

1.1.2 Teoria dos esquemas 

 

 No modelo interacional de leitura, a forma de processar a informação está baseada na 

teoria dos esquemas (MOITA LOPES, 1996). De acordo com o referido autor (1996, p. 139), 

“esquemas são estruturas cognitivas armazenadas em unidades de informação na memória de 

longo prazo”, e são ativados quando buscamos compreender algo. 

 Segundo Kato (1985),
9
 citada por Coracini (2010), esquemas são autênticos maços de 

conhecimentos estruturados na mente da pessoa, carregados de instruções para utilizá-los e 

disponíveis para serem empregados. Assim, ao imergir no processo de leitura, o leitor aciona 

seus esquemas, ou seja, seu conhecimento prévio sobre determinado tema, instigado pelo 

texto, para construir significados. E por meio dessa interação, a compreensão textual pode, de 

fato, acontecer. Não que existam entendimentos prontos, quantificados a respeito do texto, 

mas que terminando a leitura, ela faça sentido para os seus interagentes. 

 Para Leffa (1996, p. 35), “esquemas são estruturas abstratas, construídas pelo próprio 

indivíduo, para representar a sua teoria do mundo”. Ao interagir com o espaço social em que 

                                                 
7
  WIDDOWSON, H. G. Reading and Comunication. In: ALDERSON, J. C.; URQUHART, A. H. (Org.). 

Reading in a foreign Language. New York: Longman, 1984. p. 213-226.  
8
 É relevante dizer que esse posicionamento reflete questões relacionadas ao uso social da linguagem, podendo 

despertar mais interesse por parte dos aprendizes. Não trataremos, nesta pesquisa, diretamente desse assunto 

porque essas questões requisitam estudos sobre a análise do discurso e as relações de poder, os quais não 

englobam o nosso foco de análise. 
9
    KATO, M. O Aprendizado de Leitura. São Paulo, Martins Fontes, 1985. 
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vive, o indivíduo relaciona determinadas características percebidas em suas experiências com 

outras situações. Por exemplo, a aula de matemática na escola regular pode ser diferente da 

aula numa escola especializada no ensino dessa ciência, mas há entre elas vários elementos 

comuns que tipicamente caracterizam a aula de matemática: o caderno, o lápis, a borracha, a 

calculadora etc. 

 Os elementos que compõem os esquemas são variáveis, ou seja, um acontecimento 

pode ter características semelhantes a um outro de mesma natureza, mas pode variar em 

alguns aspectos. Como exemplo, Leffa (1996) cita um acidente de automóvel, que geralmente 

resulta em danos materiais, entre outras características. Porém, nem sempre acontecem os 

mesmos danos em todo acidente. Desse modo, um esquema é caracterizado por um 

determinado conjunto de variáveis, visto que apenas uma variável pode não ser suficiente para 

distingui-lo. 

 Ainda, segundo Leffa (1996), os esquemas não estão soltos em nossa estrutura 

cognitiva, eles entrelaçam-se com outros esquemas, formando uma rede. A relação entre eles 

pode ser considerada hierárquica, uma vez que cada esquema estaria contido num esquema 

maior que compreenderia esquemas menores ou subesquemas. Essa relação é bem flexível, 

pois depende do assunto em questão. Quando pensamos, por exemplo, em jogo de futebol, 

pensamos, entre outras coisas, nos times, na bola, na torcida e possivelmente no estádio. 

Nesse caso, estádio é componente do esquema “jogo de futebol”. Mas se estamos procurando 

um local para realizar um show de música de grande porte, o estádio pode ser cogitado para 

sediar o evento, e o jogo de futebol pode passar a ser somente um componente adicional, 

subordinado ao esquema geral “estádio”. Nesse sentido, Leffa (1996, p. 36) assegura que “o 

acionamento pelo leitor do esquema geral, para que possa depois encaixar os detalhes, é um 

passo essencial para a compreensão do texto”. 

 A construção de esquemas é feita de forma individual, pois trata-se de organizações 

mentais de assuntos que as pessoas armazenam em suas memórias. Nessa estruturação de 

conhecimento, temos, obviamente, a influência do tempo e do espaço sociocultural nos quais 

esses indivíduos foram criados (DELL‟ISOLA, 2001), possibilitando a eles, portanto, ativação 

de esquemas diferentes. Por isso, muitas interpretações acerca de um mesmo texto são 

consideradas válidas, pois são determinadas pelo momento sócio-histórico vivenciado pelos 

sujeitos, produtores de sentido desse processo discursivo, que são o autor e o leitor 

(CORACINI, 2010). 

 No contexto de sala de aula, a atividade de leitura e compreensão textual pode 

requisitar esquemas que nem todos os alunos possuem, cabendo ao professor promover 
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momentos e situações para que tais esquemas possam ser construídos. De acordo com 

Scarcella e Oxford (1992) e Aebersold e Field (1997), a construção de esquemas pode ser 

desenvolvida utilizando-se exercícios de pré-leitura para ajudar na compreensão textual. 

 

1.1.3 Compreensão de texto 

  

 Aebersold e Field (1997) afirmam que a nossa verdadeira intenção quando fazemos 

uma leitura é compreender o texto. Desse modo, a compreensão textual está diretamente 

ligada ao processo de leitura, determinando o aprimoramento dessa habilidade (SCARCELLA; 

OXFORD, 1992). Com essa finalidade, ou seja, na tentativa de compreender um texto, o 

leitor aciona seus esquemas, desenvolve argumentos, analisa interpretações possíveis, 

confirma ou refuta hipóteses e estabelece um sentido moldado por suas concepções ao 

completar a leitura. Segundo Dell‟Isola (2001, p. 36), 

 

[n]ão é possível haver leitura sem compreensão. Ler é compreender; sem 

compreensão não há leitura. Compreender um texto é ter acesso a uma das leituras 

que ele permite, é buscar um dos sentidos possíveis oferecidos por ele, determinado 

pela bagagem sociocultural que o leitor traz consigo. 

  

 Nesse sentido, Marcuschi (1985, p. 3) aponta que “os conhecimentos individuais 

afetam decisivamente a compreensão, de modo que o sentido não reside no texto. Assim, 

embora o texto permaneça como o ponto de partida para a sua compreensão, ele só se tornará 

uma unidade de sentido na interação com o leitor.” Esses conhecimentos individuais podem 

ser descritos, à luz da teoria do uso da linguagem de Widdowson (1983), como: conhecimento 

sistêmico e esquemático. O primeiro, relacionado com a competência linguística, abarca o 

conhecimento do leitor sobre os aspectos sintáticos e semânticos da língua. O segundo 

compreende o conhecimento prévio do leitor em relação ao assunto exposto no texto e as 

informações contidas nele. Para Moita Lopes (1996, p. 152), numa perspectiva interacionista 

de leitura, “ensinar a ler é ensinar o leitor-aprendiz a relacionar os conhecimentos sistêmico e 

esquemático através de procedimentos interpretativos”. 

 Com esse objetivo, Aebersold e Field (1997) aconselham os professores de leitura a 

preparar os alunos para ler, baseados nas seguintes razões: a) estabelecer um propósito para 

ler um determinado texto; b) acionar o conhecimento existente sobre o tópico e, assim, obter 

mais leituras do texto; c) estabelecer expectativas reais sobre o conteúdo do texto e, desse 

modo, a leitura é feita de forma mais eficaz. Logo, as autoras propõem, aos professores, as 

seguintes estratégias de pré-leitura: 
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• fazer uma leitura da introdução – todos os seus parágrafos – e identificar as 

palavras-chave a serem discutidas; 

• ler cuidadosamente o parágrafo de conclusão, quando houver; 

• encontrar as ideias principais (utilizando a estratégia skimming); 

• ler a primeira frase de cada parágrafo do corpo textual para ver quais ideias são 

mencionadas neles; 

• fazer uma varredura para encontrar determinados dados (utilizando a estratégia 

scanning, lendo partes do texto em busca de informações específicas). 

  

 Assim, quando há engajamento e motivação por parte dos aprendizes, o processo de 

compreensão tende a ser favorecido. Em nosso estudo, procuramos averiguar como o 

processo de leitura realizado pelo par, durante a interação, pode influenciar na compreensão 

do texto, durante e no final da tarefa. 

 

1.1.4 A leitura na escola e a aula de leitura em LE/L2 

 

 A atividade de leitura em sala de aula tem como características o fato de compor a 

prática pedagógica de ensinar e avaliar, bem como o uso “de um texto para leitura, proposto 

pelo professor e/ou contido no livro didático” (GRIGOLETTO, 2010, p. 85). No processo de 

ensino-aprendizagem dessa habilidade, diversas concepções acerca do ato de ler são formadas 

e algumas delas, como, por exemplo, a visão estruturalista do modelo ascendente, podem 

fazer da leitura um processo automatizado e desinteressante. 

 Sobre esse fato, Kleiman (2000, p. 35) nos alerta que “quando lemos porque outra 

pessoa nos manda ler, como acontece frequentemente na escola, estamos apenas exercendo 

atividades mecânicas que pouco têm a ver com significado e sentido”, e que esse tipo de 

atividade não conduz à aprendizagem, pois é uma leitura desmotivada e que logo é esquecida 

por não despertar interesse. 

 Complementando essa análise, Nutall (2000) ressalta que a maneira como você lida 

com cada texto é fortemente influenciada pelo seu propósito na leitura. A partir dessa 

constatação, podemos inferir que a motivação para ler na escola desempenha um papel 

importante na realização de uma boa e eficiente leitura, requisitando, portanto, um bom 

planejamento e desenvolvimento das aulas por parte do professor, bem como alunos 

empenhados nesse processo. 
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Para tanto, o uso de textos em sala de aula deve ser efetuado para informar, 

proporcionar conhecimento, construir significados, provocar opiniões e não com o intuito de 

identificar um sentido único, legitimado pelo livro didático ou pelo professor, não permitindo 

outras considerações por parte dos alunos-leitores (CORACINI, 2010). Tal prática pedagógica 

deve ser bem preparada e desenvolvida pelo professor, atentando-se para evitar que a 

atividade de leitura seja exercida apenas para contextualizar estruturas linguísticas ou adquirir 

vocabulário, pois, segundo Almeida (2001), utilizar textos com objetivos metalinguísticos 

pode causar desinteresse, apagando a leitura interativa do texto, rica em construção de 

sentidos e significados. 

 No ensino de uma língua estrangeira, a leitura é uma habilidade essencial para a 

aprendizagem, tanto quanto as outras habilidades (produção oral, produção escrita e 

compreensão oral).  É importante que os exercícios de leitura sejam trabalhados pelos 

professores de forma integrada às habilidades oral e escrita para promover maior interesse e 

motivação em aprender (NUTTALL, 1996; WIDDOWSON, 2005). 

 Em se tratando de ler em LE/L2, Aebersold e Field (1997, p. 21) afirmam que há 

vários elementos básicos relevantes na língua materna (LM) que podem ser partilhados na 

leitura em LE/L2, embora “os processos também difiram significativamente”.
10

 As autoras 

descrevem alguns fatores que podem influenciar o processo de ler em LE/L2, tais como: o 

desenvolvimento cognitivo do aluno quando começou a estudar a língua; a proficiência na 

LM; o conhecimento metacognitivo da LM (estrutura, gramática e sintaxe); a proficiência na 

LE/L2; o grau de diferença entre as duas línguas (sistemas de escrita, estruturas retóricas). 

Elas chamam nossa atenção, ainda, para os diferentes níveis de conhecimento da língua 

existentes numa mesma sala, requisitando do professor um bom planejamento, utilizando 

equilíbrio e variedade de exercícios para atender às necessidades dos alunos. 

 Coracini (2010), em estudos recentes, observou que a aula de leitura em LE/L2 

caracteriza-se por delimitar unidade de sentido ao texto, fazendo que os alunos busquem 

respostas únicas e “corretas” às perguntas de compreensão textual, as quais são geralmente 

propostas pelo livro didático. Com essa finalidade, os leitores buscam no texto sinais deixados 

pelo autor para compreender as suas ideias principais, assim como itens gramaticais 

proeminentes no corpo textual, visto que o conhecimento das palavras pressupõe o significado 

do texto. Isso ocorre, segundo a autora, porque a escola evidencia o ensino tanto de língua 

materna quanto de língua estrangeira pela gramática e pelo léxico e, no caso da LE/L2, soma-

                                                 
10

 Tradução nossa de: “the processes also differ significantly” (AEBERSOLD; FIELD, 1997, p. 21). 
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estudantes tendem a achar que “aprender uma língua é aprender palavras, memorizar listas de 

palavras e usar o dicionário” (CARMAGNANI, 2010, p. 96). 

  Dell‟Isola (2007) acrescenta que a leitura em inglês na sala de aula é, geralmente, 

realizada em voz alta com o objetivo de adquirir a pronúncia, o ritmo, a entonação. O estudo 

de Campos (2006), em contexto de curso livre de língua inglesa, também constatou que essa 

prática é comum no ensino de leitura. Acreditamos que a compreensão textual deva ser 

inserida no desenvolvimento da habilidade de ler em LE/L2, juntamente com a prática oral, 

pois, dessa forma, teremos indivíduos mais ávidos pela leitura. 

 Para que a aula de leitura em LE/L2 seja mais motivadora e relevante para os alunos, 

Sabota (2012) apresenta sugestões aos professores de como planejar e desenvolver essa 

habilidade de forma interativa e interessante. A autora propõe um roteiro para o planejamento 

das aulas de leitura que contemple as quatro habilidades linguísticas (leitura, escrita, 

compreensão oral e produção oral) numa abordagem comunicativa. Esse roteiro é composto 

por cinco passos: 

• Pré-leitura/apresentação: nesta etapa, apresenta-se o texto e estabelecem-se as 

tarefas a serem realizadas no decorrer da primeira leitura. “É nesse momento que 

os esquemas gerais comuns aos alunos e subesquemas são ativados e atualizados 

pelo professor” (SABOTA, 2012, p. 124). 

• Leitura descendente: os aprendizes utilizam as informações obtidas na fase 

anterior para conseguir uma compreensão do texto e para encontrar determinados 

dados (datas, nomes, lugares, porcentagens etc.). Durante esta leitura, “os alunos 

leem formulando, comprovando e refazendo hipóteses sobre o texto” (SABOTA, 

2012, p. 124). 

• Leitura detalhada: o professor continua estabelecendo propósitos mais 

específicos para a leitura – “um detalhe argumentativo, uma opinião declarada, 

particularidades textuais, exemplos de formas gramaticais ou lexicais, entre outros” 

(SABOTA, 2012, p. 124). 

• Compreensão: nesta etapa, busca-se verificar o entendimento do texto, 

normalmente por meio de perguntas e respostas, além de exercícios, como 

avaliação de itens (verdadeiro ou falso), estabelecimento de relação entre os 

parágrafos e suas ideias principais, entre outros. 

• Extensão/pós-leitura: neste momento, algumas atividades podem ser realizadas, 

“como debates, criação de desenhos, exposição em painéis e escrita que permita 



  26 

ao aluno-leitor exprimir como o texto lido se relaciona com o conhecimento de 

mundo que ele já tem” (SABOTA, 2012, p. 125). 

  

 Ao utilizar esse roteiro em sala de aula, podemos trabalhar de maneira integrada os 

dois modelos de leitura, descendente e ascendente, de modo que os alunos possam construir 

significados ao realizarem a leitura interativa do texto. Assim, podemos proporcionar ocasiões 

para expandir o que foi lido e relacionar o conteúdo do texto a vida dos aprendizes (SABOTA, 

2012). 

 Na área de ensino de LE/L2 para propósitos específicos, as habilidades ou o tipo de 

conhecimento linguístico são definidos de acordo com os objetivos dos alunos, ou seja, em 

quais situações os aprendizes precisarão utilizar a língua (MOITA LOPES, 1996). Em nossa 

investigação, a leitura configura-se como a habilidade mais apropriada para se trabalhar em 

conformidade com as necessidades dos aprendizes do curso de informática. Com esse intuito, 

discutimos, no próximo item, sobre algumas estratégias de leitura. 

 

1.1.5 Estratégias de leitura 

  

 Nesta seção, apresentamos algumas estratégias de leitura mais utilizadas no contexto 

de ensino-aprendizagem de inglês na abordagem instrumental, por ser esse o foco de análise 

desta pesquisa. Nesse sentido, detalhamos as seguintes estratégias: skimming, scanning, 

palavras cognatas e inferência (prediction). 

 O termo skimming pode ser compreendido como um olhar rápido e superficial no texto 

para saber a sua ideia principal. Utilizamos essa técnica geralmente para saber se aquele 

material nos interessa, se prosseguiremos ou não numa leitura mais aprofundada sobre o 

assunto abordado (AEBERSOLD; FIELD, 1997; GRELLET, 1995; NUTTAL, 1996; 

SOCORRO EVARISTO et al., 1996). Ler a manchete de uma reportagem para ver se teremos 

interesse em continuar a leitura é um exemplo de utilização de skimming.  

 Quanto ao termo scanning, podemos dizer que usamos essa estratégia quando 

procuramos por informações específicas num texto ou para verificar, de forma inicial, se 

aquele texto é adequado para uma determinada finalidade (AEBERSOLD; FIELD, 1997; 

GRELLET, 1995; NUTTAL, 1996; SOCORRO EVARISTO et al., 1996). Para exemplificar o 

uso de scanning, citamos a identificação da data em que aquele texto foi escrito ou publicado. 

  

 



  27 

Grellet (1995, p. 19) afirma que “[t]anto skimming quanto scanning são técnicas de 

leitura específicas necessárias para uma rápida e eficiente leitura”.
11

 Dessa forma, a utilização 

dessas estratégias por parte dos leitores é importante, pois contribui para selecionar materiais 

e informações interessantes e necessários a eles, poupando tempo. No entanto, o uso dessas 

técnicas não substitui a necessidade de realizar uma leitura detalhada (NUTTAL, 1996). 

Brown (1994) também acredita que as estratégias de skimming e scanning são valiosas para o 

ensino de leitura por permitirem aos alunos acesso rápido ao conteúdo textual antes mesmo de 

fazer uma leitura mais minuciosa. 

 Com a intenção de realizar esse tipo de leitura, a utilização de palavras cognatas como 

estratégia pode auxiliar o leitor-aprendiz nesse processo. De acordo com Hutchinson e Waters 

(1987), palavras cognatas são aquelas que são similares na língua materna e na língua-alvo. 

Socorro Evaristo e colaboradores (1996, p. 11) adicionam que essas palavras são de “origem 

latina ou grega, semelhantes às do Português, tanto na grafia quanto no significado” e, 

também partilham da mesma raiz, o que facilita, na maioria das vezes, a sua identificação 

tanto da forma quanto da semântica. Por exemplo, podemos citar family (família), progress 

(progresso), technology (tecnologia), economy (economia), population (população), 

nationality (nacionalidade), nationalism (nacionalismo). 

 O uso dessa estratégia requer cuidado e atenção, pois encontramos vocábulos na 

língua inglesa com essas mesmas características, isto é, semelhantes à língua portuguesa na 

grafia e de origem latina ou grega, mas que possuem significados diferentes. Tais palavras são 

chamadas de falsos cognatos. Como exemplo, temos: fabric (tecido) – factory (fábrica), push 

(empurrar) – pull (puxar). 

 Já a estratégia de inferência (prediction) significa, segundo Socorro Evaristo e 

colaboradores (1996), predizer ou inferir e é considerada uma habilidade que fundamenta 

todas as técnicas de leitura para o processo de leitura em âmbito geral (GRELLET, 1995). 

Para fazer uso dessa estratégia, contamos com o apoio dos elementos facilitadores da 

compreensão, que serão tratados no próximo tópico. 

 

1.1.5.1 Elementos facilitadores da compreensão 

Abordaremos agora alguns elementos que favorecem a compreensão textual durante o 

processo de leitura. São eles: o conhecimento prévio; estratégias de reconhecer vocabulário; a 

utilização do contexto; e a presença de marcas tipográficas. 

                                                 
11

 Tradução nossa de: “Both skimming and scanning are specific reading techniques necessary for quick and 

efficient reading” (GRELLET, 1995, p. 19). 
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1.1.5.1.1 O conhecimento prévio 

 

  O conhecimento prévio do aprendiz, conforme discutido quando mencionamos a 

teoria dos esquemas, exerce um papel importante na tarefa de compreensão textual. Ao iniciar 

as atividades de pré-leitura, o professor deve favorecer a ativação de esquemas ou mesmo 

contribuir para a construção desse conhecimento, já que é possível haver alunos que não 

possuem nenhuma informação a respeito do que será tratado no texto (NUTTAL, 1996). 

Dessa maneira, o professor pode contribuir para gerar expectativas e despertar interesse para o 

ato de ler, proporcionando maiores oportunidades de entendimento do texto, pois, conforme 

constatam Aebersold e Field (1997, p. 39-40), “quanto mais as pessoas estiverem interessadas, 

mais elas perseverarão na leitura”.
12

 

Complementando essa visão, Freire (1989, p. 22) nos alerta para a precedência da 

leitura de mundo em relação à leitura da palavra, evidenciando que “a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele”. Nesse sentido, promover atividades que envolvam os alunos 

nesse processo de modo a possibilitar-lhes que tragam, para a sala de aula, suas experiências 

individuais de vida pode resultar num maior engajamento na realização da leitura, visto que 

há participação ativa dos aprendizes e espaço para que suas vozes sejam ouvidas (CORACINI, 

2010). 

No planejamento de tais atividades, podemos trabalhar textos que tratam de aspectos 

comuns ao cotidiano dos alunos. Se estivermos trabalhando com adolescentes, por exemplo, 

dilemas e características dessa etapa da vida podem ser discutidos por meio da leitura do livro 

Emma, de Jane Austen, que trata da vida de adolescentes no século XIX, como sugere Sabota 

(2012). 

Na fase de pré-leitura, as seguintes questões podem ser formuladas para ativar o 

conhecimento prévio do aluno: como vocês acham que era a vida dos adolescentes no século 

XIX? O que um adolescente faz hoje que não podia fazer naquela época? Em seguida, o 

professor pode pedir aos alunos que pesquisem sobre a vida dos jovens no século XIX, no 

Brasil e em outros países. Ao apresentarem os resultados de suas pesquisas, faz-se uma 

comparação entre os dois momentos anteriores, discutindo as informações inferidas e as 

encontradas, promovendo conhecimento de novas culturas e construção de novas visões de 

mundo (SABOTA, 2012). 

 

                                                 
12

 Tradução nossa de: “The more interested people are, the more they will persevere in reading” (AEBERSOLD; 

FIELD, 1997, p. 39-40). 
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1.1.5.1.2 Vocabulário 

 

Seguindo as orientações de Aebersold e Field (1997), trataremos das estratégias de 

reconhecer vocabulário em três momentos essenciais: antes, durante e depois da leitura. 

Na fase de pré-leitura, as autoras sugerem que o professor identifique quais palavras 

contidas no texto os alunos provavelmente desconhecem e que são relevantes para a 

construção de significados e, portanto, devem ser trabalhadas pelo professor para que os 

aprendizes consigam reconhecê-las, ajudando-os na compreensão. Vale ressaltar que o 

fornecimento de listas com o significado ou a tradução do vocabulário considerado necessário 

para entender o texto nem sempre é aconselhável, principalmente se for feito fora do contexto 

exposto no texto, pois pode impedir que os alunos façam uso de inferências
13

 contextualizadas 

em busca de significação (AEBERSOLD; FIELD, 1997; GRELLET, 1995). 

Para ajudar no desenvolvimento de vocabulário, Dias (1996) recomenda agrupar 

palavras de significados relacionados, criando conjuntos lexicais, como, por exemplo: a) pares 

baseados em sinônimos: booklet = brochure (folheto), tips = clues (dicas, pistas); b) pares 

baseados em antônimos: passive (passivo) ≠ active (ativo); easy (fácil) ≠ difficult (difícil); c) 

famílias de palavras: learn (aprender), learner (aprendiz), learning (aprendendo, 

aprendizagem), learnt (aprendido), entre outros. 

Entender como as palavras são formadas por meio de prefixos e sufixos também é 

uma boa estratégia para desenvolver vocabulário, como sugerem Dias (1996) e Gallo (2011). 

Por exemplo, o prefixo un dá ideia de negação. Assim, podemos compreender que unhappy 

(infeliz) é antônimo de happy (feliz). Em se tratando de sufixos, podemos exemplificar com o 

sufixo less, que significa “sem alguma coisa”. Assim, compreendemos que homeless significa 

“sem lar”. 

Durante a leitura, é provável nos depararmos com palavras desconhecidas. Quando 

isso acontece, devemos, primeiramente, analisar a importância delas para a compreensão 

textual. Caso isso seja constatado, podemos tentar inferir o seu significado por meio de outras 

palavras próximas a elas ou pelo contexto em que estão inseridas, além de utilizar estratégias 

de associações lexicais (AEBERSOLD; FIELD, 1997; DIAS, 1996). Se essas estratégias não 

forem suficientes, podemos, então, recorrer ao dicionário ou contar com a ajuda do 

professor.
14

 

                                                 
13

 A concepção de inferência é tratada aqui como “um processo cognitivo que gera uma informação semântica 

nova, a partir de uma informação semântica anterior, em um determinado contexto” (DELL‟ISOLA, 2001, p. 44). 
14

 Recorrer ao dicionário ou contar com a ajuda do professor serão abordadas dentro de estratégias mediadoras 

no subitem 1.3.3.2.1. 
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Ao finalizar a leitura, é recomendável que o professor retome algumas estratégias de 

aprendizagem de vocabulário e algumas palavras específicas consideradas importantes no 

processo de ensino-aprendizagem da língua-alvo para auxiliar na fixação do conteúdo. Aliado 

a isso, o aluno deve fazer sua parte, responsabilizando-se pela sua própria aquisição de 

vocabulário (AEBERSOLD; FIELD, 1997). 

 

1.1.5.1.3 O contexto 

 

 Como sabemos, a leitura é uma habilidade dinâmica e ativa que abarca, 

constantemente, exercícios de inferências, verificações e questionamentos (GRELLET, 1996). 

No desenvolvimento do ato de ler, o leitor, muitas vezes, recorre às informações contextuais 

para compreender o que está escrito. Aebersold e Field (1997), baseados em Clarke e Nation 

(1980), sugerem alguns procedimentos para pressupor significado a partir do contexto: 

• verifique a classe gramatical da palavra desconhecida (substantivo, verbo, 

adjetivo etc.); 

• analise a sentença ou a oração onde a palavra desconhecida aparece; 

• avalie as relações entre a sentença ou oração que contém a palavra 

desconhecida com outras frases ou parágrafos. Às vezes, haverá conjunções, 

advérbios, ou até mesmo a pontuação pode servir como pista; 

• com base nos passos anteriormente citados, tente pressupor o significado da 

palavra; 

• confira se sua suposição está correta. 

 

 A compreensão também pode ser favorecida quando notamos e examinamos marcas 

tipográficas no texto, conforme veremos a seguir. 

 

1.1.5.1.4 Marcas tipográficas 

 

 As marcas tipográficas geralmente compreendem o corpo textual e proporcionam 

informações visuais na intenção de chamar a atenção do leitor. De acordo com Socorro 

Evaristo e colaboradores (1996), são consideradas marcas tipográficas: números; uso de tipo 

especial (itálico, negrito); símbolos; letras maiúsculas; divisão de parágrafos; títulos e 

subtítulos; gráficos; fotografias e tabelas. 
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 Todos os itens citados contribuem na tarefa de compreensão, pois trazem dados que 

completam ou sustentam as ideias do texto e podem despertar maior interesse pela leitura, 

principalmente os elementos não-verbais como, por exemplo, fotografias, gráficos e figuras. 

Tais recursos são bastante utilizados em aulas de instrumental (DIAS, 1996), uma vez que os 

alunos, geralmente, ainda não possuem domínio da língua na qual o texto foi escrito.  Dessa 

maneira, as marcas tipográficas podem ajudar no esclarecimento de dúvidas e na antecipação 

de assuntos que serão tratados no texto. 

 Nessa primeira parte do capítulo, vimos que a habilidade de ler é um processo 

interativo, envolvendo autor e leitor na construção de significados. Nesse processo de leitura, 

vimos também que, estratégias são utilizadas para facilitar a compreensão textual, 

principalmente em contexto de inglês para fins específicos. Em suma, neste estudo, 

abordaremos como se dá o uso da teoria dos esquemas, das estratégias de leitura e 

compreensão textual durante a interação entre os alunos para ler e resolver tarefas de forma 

colaborativa nesse contexto.  

 Passemos, então, à segunda parte do capítulo, no qual buscamos compreender melhor 

a abordagem de ensino de línguas para fins específicos.  

 

1.2 Inglês para fins específicos 

 

No ensino de línguas estrangeiras, a abordagem instrumental pode ser inserida na área 

de língua para fins específicos (Language for Specific Purposes - LSP), cujo enfoque abrange 

as necessidades específicas do aprendiz, visando ao uso comunicativo da língua-alvo, seja no 

desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção escrita ou oral naquela língua 

(VIAN JR., 1999). Os termos inglês instrumental e inglês para fins específicos (English for 

Specific Purposes - ESP) são geralmente utilizados para denominar o ensino desse idioma 

nessa perspectiva. 

 

1.2.1 Breve histórico 

 

 De acordo com Hutchinson e Waters (1987), no final da segunda guerra mundial, as 

atividades científicas, tecnológicas e econômicas expandiram-se em escala internacional. 

Dessa forma, dado o notável poder econômico dos Estados Unidos pós-guerra, a língua 

inglesa ganhou prestígio, tornando-se o idioma aceito internacionalmente nas relações 

comerciais e tecnológicas. Como consequência, muitas pessoas queriam aprender inglês 
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porque precisavam da língua e sabiam os motivos pelos quais precisavam dela, seja para 

realizar negócios, para aperfeiçoamento profissional ou para estudos acadêmicos. Assim, 

começaram a surgir vários cursos adaptados às necessidades específicas do aprendiz e às 

novas ideias que influenciavam o estudo desse idioma. Mas foi no final dos anos 60 e início 

da década de 1970 que houve uma grande expansão na pesquisa sobre a essência das 

variedades específicas da língua inglesa, sendo a maior parte dos trabalhos desenvolvidos na 

área de inglês para ciência e tecnologia (English for Science and Technology – EST), que foi 

considerado sinônimo de inglês para fins específicos por um tempo. Atualmente, não há mais 

essa associação, pois o termo inglês para fins específicos pode ser utilizado para referir-se a 

qualquer área de conhecimento. 

 Desse modo, o crescimento dessa abordagem de ensino foi pautado, principalmente, 

“na expansão da demanda por inglês para atender às necessidades específicas e nos 

desenvolvimentos nos campos da linguística e da psicologia educacional”
15

(HUTCHINSON; 

WATERS, 1987, p. 8). Em decorrência disso, conforme assinala Howatt (1984),
16

 citado por 

Vian Jr. (1999), o ensino instrumental começou a se destacar como atividade vital na área de 

ensino de inglês como segunda língua e/ou como língua estrangeira, promovendo, assim, a 

publicação dos primeiros livros de inglês para fins específicos nos anos 60. 

 No Brasil, a abordagem instrumental tem como marco inicial a implementação e o 

desenvolvimento em âmbito nacional do Projeto Ensino de Inglês Instrumental em 

Universidades Brasileiras no período de 1978 a 1990, idealizado pela então coordenadora 

professora doutora Maria Antonieta Alba Celani e por outros professores do programa de 

mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas da PUC-SP – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. O projeto contou com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Professores de Ensino Superior (CAPES), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Conselho Britânico e culminou na 

criação do Centro de Pesquisas, Recursos e Informação em Leitura (CEPRIL), hoje Centro de 

Pesquisas, Recursos e Informação em Linguagem e na publicação do periódico The 

ESPecialist, único especializado no assunto no país (CELANI, 2009; RAMOS, 2009). 

 Os objetivos desse projeto eram, segundo Celani (2005,
17

 citada por RAMOS, 2009, p. 

36), “o aprimoramento do uso de inglês por pesquisadores brasileiros, professores de 

                                                 
15

 Tradução nossa de: “the expansion of demand for English to suit particular needs and developments in the 

fields of liguistics and educational psychology” (HUTCHINSON; WATERS, 1987, p. 8). 
16

 HOWATT, A. P. R. A history of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1984. 
17

 CELANI, M. A. A. Introdução. In: CELANI, M. A. A.; DEYES, A.; HOLMES, J.; SCOTT, M. (Org.). ESP in 

Brazil: 25 years of evolution and reflection. Mercado das Letras, EDUC, 2005. 
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diferentes áreas de especialidade e técnicos”, essencialmente em relação “à leitura de 

materiais das respectivas áreas”, visto que essa era a necessidade daquele contexto àquela 

época. Nesse sentido, várias pesquisas foram desenvolvidas contemplando diversos aspectos 

teóricos e práticos da abordagem, além da produção de materiais, realização de seminários e 

congressos, suporte a professores e ensino não só de inglês, mas também de português e 

francês instrumentais (VIAN JR., 1999). 

 

1.2.2 Conceitos e princípios da abordagem instrumental 

 

Hutchinson e Waters (1987, p. 19) afirmam que o ensino de inglês para fins 

específicos “é uma abordagem para o ensino de línguas em que todas as decisões relativas ao 

conteúdo e método são baseadas na razão dos alunos para aprender”,
18

 buscando atender às 

necessidades desses alunos. Todavia, os autores afirmam que o inglês para fins específicos 

não deve ser visto como um tipo específico de metodologia e nem de material de ensino. Sua 

essência está na competência em lidar com situações na área pretendida e não no desempenho, 

pois a competência proporciona a base geradora para futuras aprendizagens, que é a 

preocupação peculiar da abordagem instrumental. Ou seja, importante é saber e descrever 

como as pessoas usam a língua, demonstrando seu desempenho em determinadas situações. 

Porém, é mais importante ainda descobrir a competência que capacita essas pessoas a fazer 

isso. 

Em seu artigo intitulado “What do you mean by ESP?”,
19

 Holmes (1981) apresenta 

três pontos importantes que tentam responder a essa questão: 

• um dos aspectos mais importantes ao projetar um curso de inglês para fins 

específicos é conhecer as necessidades dos alunos; 

• inglês para fins específicos não significa língua especializada, mas pode 

significar habilidades e estratégias especializadas a serem praticadas e facilitadas 

pelo professor; 

• inglês para fins específicos leva em conta o conhecimento de mundo do aluno, 

sua capacidade de raciocínio e sua formação linguística, além de concentrar-se 

nos motivos dos aprendizes para aprender a língua inglesa e no que eles sabem, ao 

invés de preocupar-se com o que eles não sabem. 

                                                 
18

 Tradução nossa de: “ESP […] is an approach to language teaching in which all decisions as to content and 

method are based on the learner's reason for learning” (HUTCHINSON; WATERS, 1987, p. 19). 
19

 “What do you mean by ESP?” pode ser traduzido como: “O que você quer dizer com ESP?”. 
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Segundo Dudley-Evans e St. John (1998), o ensino de inglês para fins específicos é 

projetado para atender às necessidades específicas do aluno, é centrado na língua, nas 

habilidades e no discurso apropriados às atividades daquela área de conhecimento e faz uso de 

uma metodologia subjacente a ela. Para eles, “todo ensino de inglês para fins específicos 

deveria refletir a metodologia das disciplinas e profissões aos quais ele serve”
20

 (DUDLEY-

EVANS; ST. JOHN, 1998, p. 4). Assim, para os autores, ao buscarmos uma definição de 

inglês para fins específicos temos que levar em consideração as diferenças que envolvem a 

metodologia instrumental e a metodologia utilizada no ensino de inglês de forma geral, uma 

vez que, em circunstâncias de ensino instrumental, o professor comumente possui pouco ou 

nenhum conhecimento daquela área específica, exercendo mais uma função de consultoria, ao 

passo que o aluno sustenta a posição de especialista em seu campo de atuação. Desse modo, 

Harding (2007) recomenda uma troca mútua de conhecimento e experiência entre aprendizes 

e professores para que o curso de inglês para fins específicos possa ter mais chances de ser 

bem-sucedido. 

Em relação ao professor de inglês para fins específicos, Hutchinson e Waters (1987) 

apresentam dois aspectos que o diferem do professor de inglês para fins gerais. O primeiro diz 

respeito às funções do professor de inglês para fins específicos, que englobam, além das 

funções normais de um professor em sala de aula, atividades relacionadas à análise das 

necessidades, ao programa de estudos, a materiais escritos ou adaptados e à avaliação. O 

segundo recai sobre o pouco ou nenhum treinamento dado a grande maioria dos professores 

de inglês para fins específicos. 

 Para Harding (2007), o professor de inglês para fins específicos tem cinco papéis-

chave, a saber: 

• o professor como consultor do idioma; 

• organizador do curso e fornecedor de material; 

• pesquisador – não apenas no sentido de buscar materiais, mas também em 

entender a essência do material em inglês da área específica; 

• colaborador – trabalhar com professores das disciplinas; 

• avaliador – avaliar constantemente os materiais e o desenho do curso, bem 

como definir testes avaliativos e testes de desempenho. 

 

 

                                                 
20

  Tradução nossa de:  “all ESP teaching should reflect the methodology of the disciplines and professions it 

serves” (DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998, p. 4). 
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A respeito do material a ser utilizado nas aulas de inglês para fins específicos, é 

necessário evidenciar a escolha por trabalhar com materiais que fazem uso da língua de forma 

natural, isto é, que exemplifiquem situações do mundo real e não circunstâncias criadas para 

facilitar a didática (RAMOS, 2009). Outro fator relevante que diferencia o ensino de inglês 

geral do ensino de inglês para fins específicos incide sobre a consciência da necessidade em 

aprender e não na falta dessa necessidade. Dessa forma, o aprendiz de inglês para fins 

específicos está ciente das situações-alvo em que deverá comunicar-se em inglês, o que 

normalmente pode não acontecer com o aprendiz de inglês geral (HUTCHINSON; WATERS, 

1987). No entanto, de acordo com os referidos autores, conhecer essas necessidades não é 

suficiente para promover a aprendizagem, é preciso que o aluno queira aprender. Nesse 

sentido, é importante diagnosticar uma necessidade para adquirir conhecimento, contudo, 

apreciar efetivamente esse processo de ensino-aprendizagem é igualmente ou até mais 

importante, sendo a motivação, portanto, um dos elementos mais significativos no 

desenvolvimento da abordagem instrumental. 

Por conseguinte, Cintra (2009, p. 52) aponta que os princípios da abordagem 

instrumental podem ser descritos como “a motivação de alunos e professores, a definição de 

objetivos e metas a serem perseguidos durante o curso.” E essa motivação desvela-se a partir 

da análise das necessidades dos alunos e das finalidades do curso, num olhar centrado no 

aluno (HOLMES, 1981; HUTCHINSON; WATERS, 1987). 

É possível encontrar na literatura diversas definições para inglês para fins específicos. 

No entanto, podemos dizer que em todas, ou pelo menos na maior parte delas, dois elementos 

estão sempre presentes: o sentido vocacional, ligado à profissão e o senso de propósito, que 

torna relevante e necessária a aprendizagem das habilidades linguísticas (HARDING, 2007).  

Com o intuito de desenvolver um trabalho fundamentado nas premissas do ensino de 

inglês para fins específicos, é provável que nos deparemos com algumas dificuldades, pois 

trata-se de uma abordagem que carece de mais pesquisas e que não é muito bem 

compreendida por alguns, uma vez que nem todo mundo tem “uma visão clara do que seja 

inglês instrumental, além de inúmeras crenças e falsas ideias preconcebidas sobre o assunto” 

(VIAN JR., 1999, p. 445). Essa visão ainda persiste nos dias de hoje. Segundo Celani (2012), 

em palestra no II Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos - LinFE 2012, “há 

uma ideia equivocada de que inglês instrumental é ensinar leitura”. A autora também ressaltou 

que a formação de professores de línguas para fins específicos é inadequada, que há uma 

percepção errônea do que significa “fins específicos” por parte desses profissionais, bem 

como ideias preconceituosas sobre o processo de ensino-aprendizagem de uma LE/L2 para 
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fins específicos.  

Nesse cenário desafiador, uma das possíveis dificuldades pode estar relacionada com 

a configuração de curso de inglês para fins específicos, por envolver necessidades específicas 

dos aprendizes e características da área de interesse, num determinado contexto, ratificando a 

particularidade dessa abordagem de ensino. Com a intenção de transpor essas barreiras, Silva 

(2012) buscou trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos, 

na área de Turismo, com o apoio da colaboração em teletandem,
21

 e obteve resultados 

significativamente positivos, reafirmando a aprendizagem colaborativa como estratégia 

pedagógica importante em contexto de ensino instrumental de línguas. 

 

1.2.3 O curso de inglês para fins específicos 

 

Na elaboração de um curso de inglês para fins específicos, de acordo com Hutchinson 

e Waters (1987, p. 22), devemos investigar três questões básicas: descrições da língua 

(language descriptions), teorias de aprendizagem (learning theories) e análise de 

necessidades (needs analysis), sendo a interdependência dessas questões o mais importante na 

configuração do curso, como podemos ver na seguinte figura: 

 

Figura 1.1: Fatores que afetam o desenho de curso de ESP
22

 

 

                                                 
21

 “Encontro realizado em um contexto virtual, assistido pelo computador, a distância, via comunicação síncrona, 

por meio da utilização dos recursos de escrita, leitura, e videoconferência de aplicativos de mensagens 

instantâneas (Skype, Windows Live Messenger, Oovoo, e Talk and Write, por exemplo). No que diz respeito aos 

recursos humanos e técnicos, para se realizar um teletandem são necessários: a) um par de falantes de línguas 

diferentes que desejem falar a língua um do outro; (b) um computador com aplicativo de mensagens instantâneas 

e conectado a rede por um modem ADSL e (c) uma webcam” (TELLES, 2009a, p. 17, citado por SILVA, 2012). 
22

 No fator de descrições da língua, temos a pergunta O quê? (What?), que nos leva ao currículo (syllabus). Nas 

teorias de aprendizagem, a partir da pergunta Como? (How?) a metodologia (methodology) é estabelecida. E a 

análise das necessidades questiona: Quem? (Who?) Por quê? (Why?) Onde? (Where?) Quando? (When?) para 

definir a natureza do alvo específico e da situação de aprendizagem (HUTCHINSON; WATERS, 1987, tradução 

nossa). 
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Segundo Hutchinson e Waters (1987), o processo de desenhar o curso é 

tradicionalmente guiado pela análise da situação-alvo, não se preocupando com a 

aprendizagem em si, enfatizando o desempenho. Em decorrência disso, eles propõem uma 

abordagem centrada na aprendizagem. Isso implica numa abordagem mais complexa, pois 

essa proposta de ensino de inglês para fins específicos baseia-se no reconhecimento da 

complexidade do processo de aprender. No nosso entendimento, a aprendizagem colaborativa 

apresenta-se como uma forte aliada, pois pode proporcionar aos alunos novas formas de 

aprender, tornando-os mais cientes do seu próprio conhecimento e do seu papel ativo no 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua. 

Podemos destacar, então, dois aspectos essenciais no desenvolvimento de um curso de 

inglês para fins específicos: conhecer as necessidades dos alunos e estabelecer o programa de 

estudo da disciplina de inglês em consonância com os propósitos do curso específico. Ambos 

implicam em obter informações sobre a área de interesse dos estudantes e essas informações 

nem sempre estão acessíveis, uma vez que os alunos podem não saber quais são as suas 

necessidades e quais as funções que desempenhariam naquela profissão. Isso acontece, 

geralmente, em cursos que estão preparando indivíduos jovens para determinada formação 

profissional e futuro trabalho, como é o caso do contexto deste estudo. Dessa maneira, 

Harding (2007) assinala que é fundamental que o professor estimule os alunos a se engajarem 

nos estudos, pois o curso envolve aprendizagem de inglês e da especialidade, indicando ao 

professor o trabalho integrado da língua e de conteúdos. 

Essa recomendação vai ao encontro das alegações de Widdowson (2005) a respeito da 

importância de se estabelecerem ligações entre o ensino de uma língua estrangeira com as 

outras disciplinas do currículo. De acordo com o referido autor, essa atitude “não só ajuda a 

assegurar os laços com a realidade e experiência pessoal dos alunos, mas também nos oferece 

os meios mais seguros que temos para ensinar a língua como comunicação, como uso, ao 

invés de meras formas” (WIDDOWSON, 2005, p. 33). Nessa mesma linha de pensamento, ao 

discorrer sobre o ensino da escrita para crianças, Vygotsky (1998, p. 157) postula o 

ensinamento de tarefas que sejam necessárias e relevantes à vida da criança, reforçando a 

aprendizagem da “linguagem escrita, e não apenas a escrita das letras”. Esses pressupostos 

contribuem para um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de línguas 

para crianças e adultos, seja na abordagem instrumental ou não. 

Para planejar e estruturar o ensino interdisciplinar de inglês para fins específicos em 

cursos de formação técnica, recorrer aos professores especialistas da área pode ajudar 



  38 

significativamente. Com essa finalidade, averiguamos que a área de informática
23

 utiliza, de 

forma expressiva, a língua inglesa na aprendizagem de diversas disciplinas de sua formação. 

É possível afirmar que a literatura e as pesquisas no campo da informática são, em sua 

maioria, redigidas em inglês, demandando, portanto, primordialmente, eficiência na 

habilidade de leitura. 

 Temos consciência de que a abordagem instrumental não se restringe ao ensino de 

leitura e compreensão de textos escritos na área de interesse. Todavia, essa necessidade tem 

sido notadamente a mais expressiva no contexto acadêmico brasileiro (CARMAGNANI, 

2010), fato que acontece igualmente no ambiente escolar aqui investigado. 

 Hutchinson e Waters (1987) defendem que o foco para desenvolver habilidades de 

leitura em LE numa abordagem de inglês para fins específicos deve constituir-se na forma de 

estratégias de interpretação, que possibilitem no aprendiz a capacidade de lidar com palavras 

da área específica, utilizando deduções de significado baseadas no contexto, explorando 

cognatos (palavras que são similares na língua materna e na língua-alvo) etc., conforme 

discutimos anteriormente, quando tratamos das estratégias de leitura. 

 Segundo Pinto (2009), o ensino de inglês na abordagem instrumental mudou seu 

enfoque ao longo dos anos, passando a enfatizar uma compreensão mais holística do processo 

de aprendizagem de leitura em LE/L2 ao invés do interesse pelas estratégias e subestratégias 

de leitura. Ou seja, o foco passa a ser no desenvolvimento de habilidades que proporcionem 

ao leitor autocontrole sobre suas próprias estratégias de compreensão. Como consequência, 

essa abordagem passou a “refletir uma preocupação com o processo de aprendizagem 

mediado pela interação”, o que corrobora as intenções deste estudo (PINTO, 2009, p. 85). 

 Na educação técnica de nível médio, a sala de aula de inglês para fins específicos 

caracteriza-se por acolher alunos com diferentes graus de conhecimento da língua inglesa e da 

área de interesse, requisitando ainda mais preparo e dedicação por parte do professor. Nesse 

sentido, a aprendizagem colaborativa no processo de ensino-aprendizagem de leitura em 

LE/L2, conforme abordaremos a seguir, pode contribuir substancialmente para a educação 

profissional, ajudando no desenvolvimento de indivíduos mais autônomos. 

 

 

 

                                                 
23

 Conforme apontado na introdução deste trabalho, o contexto por nós investigado é o Curso Técnico de 

Informática do Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde – GO. 
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1.3 A teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa 

 

 A presente pesquisa tem como foco de análise o processo de leitura em língua 

inglesa, numa abordagem para fins específicos, utilizando tarefas colaborativas de 

compreensão textual. Dessa forma, nesta seção, apresentamos alguns conceitos da teoria 

sociocultural, que propiciam um melhor entendimento da aprendizagem colaborativa e do 

trabalho em pares. 

 

1.3.1 A teoria sociocultural e a ZDP 

 

 A teoria sociocultural, fundamentada nos estudos do psicólogo bielo-russo L. S. 

Vygotsky (1896-1934) e de seus colaboradores, busca explicar o desenvolvimento cognitivo 

da criança por meio da interação social. Embora essa teoria tenha investigado o 

desenvolvimento cognitivo infantil, seus pressupostos têm alicerçado diversos trabalhos com 

crianças e adultos na área de ensino e aprendizagem de línguas (veja, por exemplo, BROOKS; 

DONATO, 1994; DONATO, 1994; FIGUEIREDO, 2001, 2003; LANTOLF; APPEL, 1994). 

 De acordo com o sociointeracionismo de Vygotsky (1998), o desenvolvimento 

ocorre de fora para dentro, ou seja, as informações obtidas na interação social se internalizam, 

contribuindo para a formação autônoma do indivíduo. Assim, todas as funções mentais 

superiores
24

 originam-se das relações entre os seres humanos. Primeiramente, tais funções 

surgem no plano interpsicológico, entre pessoas, e depois no plano intrapsicológico, no 

“interior da criança” (VYGOSTSKY, 1998, p. 75). Por conseguinte, as pessoas aprendem por 

meio da interação com outros seres humanos, e essa interação se torna, assim, mediadora do 

processo de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 

 Esse desenvolvimento, segundo Vygoysky (1998), possui dois níveis: o real e o 

potencial. Pode-se entender o primeiro pela capacidade da criança de realizar uma atividade 

sozinha. Já o segundo caracteriza-se pelas tarefas que ela pode fazer se tiver ajuda de outra 

pessoa. A diferença entre as duas é chamada de Zona do Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

que é definida como 

 

 
 

                                                 
24

 Na visão de Vygostky, as funções elementares ou naturais (atenção involuntária, memória fotográfica) 

resultam da linha natural de desenvolvimento e são transformadas em funções mentais superiores (memória 

lógica, atenção voluntária, formação de conceitos) através da interação social da criança com membros mais 

experientes de uma cultura (WERTSCH, 1995). 
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[a] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOSTSKY, 1998, p. 

112) 

 
 

 Essa orientação ou colaboração pode ser fornecida através do uso de scaffoldings
25

 

(andaimes, em português), termo cunhado por Wood, Bruner e Ross (1976), que pode ser 

entendido como um processo de apoio, cujas estruturas são utilizadas para auxiliar a criança 

ou o aprendiz a solucionar um problema (FIGUEIREDO, 2003). Nesse sentido, Vygotsky 

(1998, p. 117-118) salienta que o aprendizado “desperta vários processos internos de 

desenvolvimento”, os quais somente são capazes de operar quando há interação entre as 

pessoas “em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros”. Dessa forma, 

percebe-se a importância da aprendizagem colaborativa, que será abordada a seguir. 

  

1.3.2 A aprendizagem colaborativa e a interação em sala de aula de LE 

 

 A aprendizagem colaborativa tem seu embasamento na teoria sociocultural de 

Vygotsky (1998) e pode ser descrita como uma situação educacional em que os alunos, ao 

trabalharem com uma ou mais pessoas, buscam realizar atividades em conjunto e co-

constroem conhecimento (BRUFFEE, 1999; DONATO, 1994; FIGUEIREDO, 2006). Devido 

aos benefícios que essa perspectiva pode trazer no processo de ensino-aprendizagem de 

línguas, ela tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores (DONATO, 1994, 2000; ELLIS, 

1994; FIGUEIREDO, 2001, 2003; LIMA, 2011; LIMA; COSTA, 2010; SWAIN; LAPKIN, 

1998, entre outros). Os resultados positivos obtidos nessas pesquisas são incentivadores, pois 

demonstram melhorias significativas na aquisição de língua estrangeira, conquistadas através 

da interação de alunos em sala de aula. 

 Segundo Forman e Cazden (1995), a colaboração requer que os parceiros 

desempenhem juntos uma tarefa mútua, na qual cada participante contribui com suas 

experiências, reforçando a co-construção de conhecimento como seu ponto-chave.  Outra 

preocupação das autoras em relação à colaboração perpassa o ensino e a pesquisa, pois este 

tipo de aprendizagem ainda é pouco difundido e pesquisado nas escolas ocidentais. Apesar de 

nos últimos anos termos observado vários estudos sobre a aprendizagem colaborativa, 

acreditamos que a sua prática em ambientes educacionais carece de mais desenvolvimento e 

                                                 
25

   Esse tema é abordado com mais detalhes no item 1.2.3.2.3 deste estudo. 
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disseminação. Adicionado a isso, Bruffee (1999) salienta que o trabalho colaborativo não é 

um processo fácil de se realizar, mas pode trazer muitos benefícios aos colaboradores, se bem 

desenvolvido. 

 Nesse sentido, as situações interacionais entre os alunos, estimuladas pelo diálogo, 

podem promover o desenvolvimento de muitas habilidades, pois, na tentativa de realizar a 

tarefa, o aprendiz faz e responde a perguntas, negocia estratégias para solucionar os exercícios 

sugeridos, resultando numa aprendizagem construída no desempenho. Ao trabalhar com pares 

ou em grupos, os alunos normalmente colaboram uns com os outros, o que pode favorecer, 

não apenas a aprendizagem de língua estrangeira, como também de outras disciplinas, 

apresentando aos alunos novas formas de aprender, tornando-os mais conscientes de seu papel 

na busca pelo conhecimento e percebendo os colegas como parceiros nesse processo 

(BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006; SWAIN, 2000). 

 Essa parceria, conforme afirma Menezes (2010), nem sempre funciona beneficamente, 

ou seja, no trabalho em duplas pode haver conflitos, anseios e constrangimentos capazes de 

inibir a aprendizagem. Tais situações normalmente acontecem quando há diferenças 

consistentes entre o nível de conhecimento da LE/L2 por parte dos interagentes, ocasionando 

possíveis receios, como ser corrigido pelo colega, no caso do aprendiz considerado menos 

experiente; e não obter nenhum conhecimento em troca, no caso daquele considerado mais 

experiente.  Embora isso, de fato, aconteça, a autora, assim como Freitas (2005), destaca a 

importância do outro no processo de aquisição de uma LE/L2, pois “é na alteridade que o 

aprendiz constrói sua identidade de falante do idioma de outrem, a língua estrangeira” 

(MENEZES, 2010, p. 208).  

 Para Krashen (1981), a aquisição de línguas ocorre quando os indivíduos recebem 

input
26

 compreensível. Todavia, Swain e Lapkin (1998) sugerem que, “ao contrário da 

alegação de que o input compreensível leva ao aprendizado, o que ocorre nos diálogos 

colaborativos
27

 é aprendizagem” (SWAIN; LAPKIN, 1998, p. 321)
28

. 

 Dessa forma, a interação provê aos aprendizes oportunidades de verificar se sua 

produção oral é compreendida e ajustar seus enunciados. Consequentemente, tais ajustes 

facilitam o desenvolvimento da LE (SCARCELLA; OXFORD, 1992). As autoras 

                                                 
26

 “Input significa as mensagens ou informações linguísticas que o aprendiz recebe e que podem ou não ser 

assimiladas” (FIGUEIREDO, 1997, p. 30) 
27

 Diálogo colaborativo é o diálogo em que os falantes estão engajados na resolução de problemas e na 

construção de conhecimento. Tradução nossa de: “Collaborative dialogue is dialogue in which speakers are 

engaged in problem-solving and knowledge building” (SWAIN, 2000, p. 102). 
28

 Tradução nossa de: “Unlike the claim that comprehensible input leads to learning, we wish to suggest that 

what occurs in colaborative diologues is learning” (SWAIN; LAPKIN, 1998, p. 321, grifo no original). 
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acrescentam que as funcionalidades da conversação são apenas um tipo de assistência 

possível para que a aprendizagem de uma LE possa desenvolver-se, alegando que os alunos 

precisam de outras formas, como, por exemplo, a ajuda do professor no que concerne às 

estratégias de aprendizagem, itens lexicais específicos ou estruturas gramaticais. 

Consequentemente, temos a língua como mediadora da interação, conforme veremos a seguir. 

 

1.3.3 A mediação 

 

 Na concepção vygotskiana, a mediação refere-se a como o indivíduo, nas formas 

superiores do comportamento humano, “modifica ativamente a situação estimuladora como 

parte do processo de resposta a ela” (VYGOTSKY, 1998, p. 18). Ou seja, a mediação não 

pode ser compreendida com base na associação estímulo-resposta, pois Vygotsky não era 

adepto dessa teoria de aprendizado e não tinha a intenção de que sua concepção de 

comportamento mediado fosse interpretada nesse contexto. Com o termo mediação, o autor 

buscou descrever “a totalidade da estrutura dessa atividade produtora de comportamento” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 18). 

 Desse modo, o homem não só vive na natureza e se adapta a ela, mas também cria 

instrumentos para dominar e controlar as leis naturais, influenciando o desenvolvimento do 

mundo. A função do instrumento, conforme a teoria vygotskiana, “é servir como um condutor 

da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos” (VYGOTSKY, 1998, p. 72; grifo do autor). 

A percepção da função técnica e mecânica desses instrumentos utilizados para mediar 

a ação humana dá base para a formação do conceito de instrumentos psicológicos (a 

linguagem, símbolos algébricos, diagramas etc.) que medeiam as atividades mentais do 

indivíduo (FIGUEIREDO, 2006). 

  Nesse sentido, de acordo com Ahmed (1994), a teoria sociocultural considera a 

língua como uma “ferramenta” simbólica. A língua é utilizada não só para controlar e 

organizar o mundo social e mediar a atividade interpessoal, como também para controlar e 

organizar o mundo psicológico e mediar a atividade cognitiva intrapessoal. O 

desenvolvimento procede do social para o individual. Assim, o desenvolvimento cognitivo e 

funcional é constituído linguisticamente. 

 Swain (2000, p. 104) acrescenta que a língua, para Vygotsky, é uma ferramenta 

semiótica poderosa que “medeia nossas atividades mentais e físicas” e, “como uma 

ferramenta cognitiva, ela regula os outros e a nós mesmos, e pode ser considerada 
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simultaneamente uma atividade cognitiva e o seu produto”.
29

 De acordo com os estudos da 

autora sobre aprendizagem de L2, no decorrer dos diálogos colaborativos, a externalização do 

discurso é usada para mediar o entendimento, buscar soluções, facilitando a internalização dos 

processos estratégicos e dos conhecimentos linguísticos. Por conseguinte, a aprendizagem de 

LE/L2 pode ocorrer nos diálogos colaborativos, como constatado também no trabalho de 

Lima e Costa (2010). 

 Segundo Sabota (2002), as contribuições da teoria vygotskiana, principalmente o 

construto Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), também são válidas no 

desenvolvimento da habilidade de leitura, pois, com a ajuda do colega, o aluno pode conhecer 

novas formas de ler, de utilizar estratégias de leitura, além de poder trocar ideias, construir 

significados, tornar-se ciente do seu próprio conhecimento da língua, o que pode contribuir 

para o aprimoramento da sua compreensão textual e para a sua autonomia. Dessa maneira, 

aquilo que o aluno não conseguia compreender sem auxílio de outra pessoa, ele tem a 

oportunidade de co-construir esse conhecimento por meio da interação e, possivelmente, 

conseguirá compreender sozinho amanhã. Logo, apresentamos, a seguir, alguns aspectos 

importantes que permeiam o trabalho colaborativo. 

 

1.3.3.1 Atividades sociocognitivas 

 

Atividades sociocognitivas podem ser compreendidas, segundo Villamil e Guerrero 

(1996), como aquelas que fundamentam o processo cognitivo e que são executadas pelos 

aprendizes durante a interação, com o objetivo de dar resolução às tarefas propostas. No 

processo de leitura, o uso de tais atividades pode ajudar na organização e na realização do 

trabalho em conjunto, pois os alunos têm a oportunidade de discutir sobre como proceder para 

ler o texto e resolver os exercícios colaborativamente, favorecendo o cumprimento bem-

sucedido da tarefa.  A discussão sobre procedimentos da tarefa e a resolução de problemas são 

exemplos de atividades sociocognitivas, que trataremos com mais detalhes a seguir. 

 

1.3.3.1.1 Discussão sobre procedimentos da tarefa e resolução de problemas 

 

 Para Villamil e Guerrero (1996) e Brooks e Donato (1994), as discussões sobre os 

procedimentos da tarefa são essenciais no decorrer da interação, pois possibilitam momentos 
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 Tradução nossa de: “[...]mediates our physical and mental activities. […] it can be considered simultaneously 

as cognitive activity and its product” (SWAIN, 2000, p. 104). 
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colaborativos em busca de um consenso. Assim, na tentativa de definir que atitudes serão 

tomadas para realizar a tarefa, os alunos fazem sugestões, apresentam suas dificuldades e se 

auxiliam, tornando viável a execução da tarefa com apoio mútuo. 

 No estabelecimento dos passos a serem seguidos para realizar a tarefa, os aprendizes 

constroem discursos à medida que exteriorizam seus pensamentos. Essa atitude sociocognitiva 

busca nortear as ações dos interagentes, de forma a organizá-las para atingir os objetivos da 

atividade (BROOKS; DONATO, 1994). No desenvolvimento da leitura colaborativa, a 

definição desses passos pode auxiliar os leitores a compreender o texto, visto que propicia a 

organização do processo cognitivo com vistas à resolução dos exercícios de compreensão 

textual. 

 Ao analisarem o estudo de Forman (1981) sobre aprendizagem colaborativa com 

pares de crianças na área de química, Forman e Cazden (1999) constataram que os alunos que 

interagiram cooperativamente comutaram uma grande quantidade de apoio mútuo, 

encorajamento, correção e orientação, certificando o valor da cooperação no processo de 

ensino-aprendizagem. Outro ponto importante verificado por Forman e Cazden (1999), no 

estudo de Forman (1981), recai sobre a resolução de problemas, a qual foi notadamente o item 

mais discutido durante as interações. 

 A resolução de problemas configura-se como uma atividade sociocognitiva utilizada 

quando os interagentes têm dificuldades para entrar em acordo ou dar prosseguimento ao 

exercício. Em contexto de aprendizagem de línguas, essas situações ocorrem comumente na 

tentativa de negociação sobre vocabulário, conforme aponta Sabota (2006), e podem ser 

solucionadas pelos próprios alunos em conjunto ou contar com o apoio do professor como 

fonte mediadora. 

 As divergências fazem parte do trabalho em grupo e têm papel relevante durante a 

interação, pois, ao surgirem, testam o conhecimento dos alunos, favorecem a negociação de 

sentidos e chamam a atenção sobre possíveis aspectos não observados anteriormente. Vale 

ressaltar que o fato de a concordância nem sempre acontecer não implica em algo negativo, 

sujeito à reprovação. Pelo contrário, o conflito é natural no desenvolvimento do diálogo. 

Portanto, assim como para Bakhtin (2009), interessa-nos o que ocorre durante as interações 

verbais. 

 Quando há discordância e, em virtude disso, a resolução da tarefa fica comprometida, 

os aprendizes geralmente pedem auxílio ao professor. Nessa situação, agindo como 

conciliador e consultor (NUTTALL, 1996), o professor deve estabelecer um clima 

colaborativo e de confiança, no qual os alunos percebam que são capazes de chegar às suas 
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próprias conclusões, estimulando, desse modo, a credibilidade na interação e a formação 

autônoma dos alunos. 

 Em circunstâncias de aprendizagem colaborativa, os aprendizes lançam mão de 

estratégias mediadoras para negociar e realizar os exercícios sugeridos, conforme será 

abordado no item seguinte. 

 

1.3.3.2 Estratégias mediadoras 

 

Villamil e Guerrero (1996) afirmam que o uso de estratégias mediadoras durante a 

interação contribui para o cumprimento bem-sucedido da tarefa. Na realização de tarefas 

colaborativas de leitura, as estratégias mediadoras são bastante relevantes, uma vez que 

medeiam o trabalho, proporcionando aos interagentes oportunidades de debate, de verificação 

de aprendizagem, de oferta e requisição de auxílio para realizar a tarefa. Como exemplo desse 

tipo de estratégia, podemos citar: emprego de fontes externas, apoio no conhecimento 

metalinguístico e scaffolding. 

 

1.3.3.2.1 O emprego de fontes externas 

 

 O emprego de fontes externas pode ser considerado como o uso de qualquer material 

disponível ao aprendiz, exceto o próprio material de trabalho (VILLAMIL; GUERRERO, 

1996), como, por exemplo, dicionários, tradutores eletrônicos, gramáticas etc. Os alunos 

utilizam essa estratégia em diversas situações, principalmente quando não conseguem resolver 

determinada questão ou têm dúvidas a respeito dela. Para tentar transpor essas barreiras, eles 

recorrem geralmente ao dicionário e ao professor. 

 O dicionário é normalmente utilizado para obter significados de palavras 

desconhecidas e ajudar no entendimento do texto e da tarefa ser desenvolvida. No que tange à 

leitura, Aebersold e Field (1997) recomendam cautela no uso do dicionário, pois tal recurso, 

além de demandar tempo, pode inibir o acionamento do processo de inferência. Dessa forma, 

o leitor de LE/L2 deve utilizar essa ferramenta somente quando determinado vocábulo 

aparecer muitas vezes no texto e ele não conseguir deduzir um sentido geral para o termo, ou 

quando a palavra for essencial para a compreensão do texto. Logo, para as autoras, o leitor 

eficiente em LE/L2 é aquele que é capaz de ler bem, com ou sem um dicionário. 

 Essas recomendações também são válidas nos cursos de línguas para fins específicos, 

pois encorajam a utilização de outras estratégias no transcorrer da tarefa, levando o aluno a 



  46 

participar mais ativamente na construção de significados. É importante ressaltar que a escolha 

e a forma de trabalhar com o dicionário devem ser elucidadas pelo professor, a fim de atender 

às necessidades dos aprendizes e demonstrar os benefícios que essa ferramenta pode trazer ao 

ensino e à aprendizagem de LE/L2 (HÖFLING et al., 2006). 

 Os dicionários, de acordo com Haensch et al. (1982), não só apresentam 

informações acerca de itens lexicais admissíveis e as significações do idioma estudado, mas 

também informam sobre aspectos importantes, tais como a correta ortografia, a semântica, a 

pronúncia etc. Apesar de sua utilização como uma fonte confiável a respeito desses aspectos 

ser amplamente reconhecida, Marckwardt (1973) nos alerta para o fato de que um bom 

dicionário de inglês deve contemplar informações sobre gramática, situações de uso, 

aplicação de afixos derivativos, discriminação de sinônimos e distinções entre a língua falada 

e a escrita. 

 Em relação à ajuda do professor, os alunos tendem a chamá-lo quando há conflito de 

interpretações, dúvidas ou problemas na resolução da tarefa colaborativa. Podemos dizer que 

um dos fatores que propiciam o uso deste recurso é a confiança depositada no professor como 

detendor de conhecimento, numa visão tradicionalista de ensino, em que o educador é a 

autoridade máxima da sala de aula e possui as respostas certas (BRUFFEE, 1999). Em 

decorrência disso, os professores devem estar preparados para incentivar os alunos a buscar 

soluções, indicando os caminhos e não provendo as respostas, simplesmente. É nessa 

concepção de ensino, não-centralizadora e aberta ao crescimento colaborativo, que 

acreditamos ser a mais adequada, tanto na área de ensino de línguas como em qualquer outra. 

 

1.3.3.2.2 Apoio no conhecimento metalinguístico 

 

 Os aprendizes, num processo colaborativo de ensino-aprendizagem de LE/L2, 

apoiam-se no conhecimento que possuem da língua-alvo para defender suas opiniões e 

argumentar sobre determinados aspectos linguísticos. Nesse sentido, durante a interação, 

podem surgir questionamentos acerca de tempos verbais, classes gramaticais, entre outros. O 

uso do conhecimento metalinguístico contribui para fundamentar a argumentação (SABOTA, 

2006), pois os alunos recorrem às características gramaticais e estruturas linguísticas para 

explicar a própria língua. Para exemplificar, podemos citar o conhecimento de advérbios de 

tempo para ajudar no preenchimento adequado do tempo verbal, como na seguinte frase: I 

_______ my car yesterday (wash) – Eu ________meu carro ontem (lavar). Ao identificar o 

advérbio, é possível verificar o tempo verbal apropriado, que, neste caso, é o past tense 
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(passado). Como wash é um verbo regular, devemos acrescentar ed para preencher 

corretamente a frase (washed). 

 O uso dessa estratégia mediadora coloca em pauta o conhecimento formal da língua, 

proporcionando situações concretas de verificação de aprendizagem. Assim, ao dialogarem 

sobre o conhecimento metalinguístico, os alunos podem tomar ciência de determinados 

aspectos linguísticos, que antes podiam passar despercebidos e até mesmo corrigi-los, caso 

tenham sido internalizados de forma não apropriada. Consequentemente, Swain (2000) sugere 

que, no trabalho colaborativo, os aprendizes também sejam encorajados a refletir sobre a 

forma linguística, além das orientações para construir significados, porque esse 

direcionamento pode ser particularmente útil para os processos estratégicos de aprendizagem 

e para os aspectos gramaticais da língua. 

 Outra estratégia mediadora que ajuda no desenvolvimento do trabalho em conjunto é 

o fornecimento de scaffolding, como veremos a seguir. 

 

1.3.3.2.3 Scaffolding 

 

 As pessoas, trabalhando colaborativamente, podem prover suportes interacionais para 

ajudar no desenvolvimento da tarefa, e tais suportes são conhecidos como scaffoldings
30

, 

termo cunhado originalmente por Wood, Bruner e Ross (1976) e que pode ser traduzido para a 

nossa língua como andaime ou andaimento. À luz do conceito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) de Vygotsky (1998), essa metáfora é utilizada para definir um auxílio 

concedido por um par mais experiente em uma interação, com o intuito de fazer que o menos 

experiente consiga realizar a tarefa e, posteriormente, seja capaz de realizá-la sozinho. Dessa 

forma, o principiante internaliza o conhecimento co-construído na atividade compartilhada 

através desse mecanismo interpsicológico, podendo tornar-se mais autônomo (DONATO, 

1994). 

 Donato (1994), ao estudar o uso de scaffolding na aprendizagem colaborativa de L2, 

pontua que os benefícios dessa estratégia mediadora também são possíveis de acontecer entre 

pessoas com níveis de conhecimento parecidos, de forma unidirecional. Ou seja, não é 

necessário identificar ou estabelecer um par mais experiente para que o scaffolding ocorra nas 

interações. Nesse sentido, na atividade interacional, os alunos são, ao mesmo tempo, 
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 Metáfora cunhada por Wood, Bruner e Ross (1976) “para descrever o apoio dado por um tutor a algumas 

crianças, quando as ajudavam a fazer uma construção piramidal com um conjunto de blocos de madeiras, 

durante um experimento” (FIGUEIREDO, 2006, p. 31). 
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individualmente iniciantes e coletivamente especialistas, fontes de novas orientações um para 

o outro, construindo, assim, um andaime coletivo. 

 Por conseguinte, os efeitos promovidos pelo scaffolding são “substanciais o suficiente 

para redefinir e cultivar ainda mais o papel desempenhado pelo contexto social no 

desenvolvimento de L2”
31

(DONATO, 1994, p. 52). Para tanto, no processo de ensino-

aprendizagem de LE/L2, o autor recomenda a realização de tarefas que não apenas propiciem 

simples oportunidades de trocas linguísticas, mas que promovam o engajamento dos 

aprendizes num apoio dialogicamente constituído, na edificação do scaffolding coletivo. 

 Essa preocupação também abrange o contexto de ensino e aprendizagem de inglês 

para fins específicos, investigado nesta pesquisa. Nesse contexto, encontramos muitos 

desafios, e a aprendizagem colaborativa pode configurar-se como uma estratégia de apoio 

para o desenvolvimento dessa abordagem de ensino. 

 Apresentada a revisão teórica que fundamenta o nosso estudo, passemos para o 

próximo capítulo, que trata dos procedimentos metodológicos utilizados na coleta e na análise 

dos dados. 
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 Tradução nossa de: “substancial enough to redefine and further cultivate the role played by the social context 

in L2 development”(DONATO, 1994, p. 52). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 
 

 

 Neste capítulo, organizado em três seções, apresentamos os aspectos metodológicos 

que deram suporte ao desenvolvimento desta pesquisa, bem como os motivos de termos 

optado pelo estudo de caso para realizá-la. Primeiramente, discorremos sobre a pesquisa 

qualitativa e a definição do estudo de caso. Em seguida, abordamos o contexto de pesquisa, 

isto é, local, duração, curso, currículo e participantes. Por último, os instrumentos e os 

procedimentos para a coleta de dados são apresentados, além da descrição das tarefas 

colaborativas e os procedimentos adotados para a análise dos dados. 

 

2.1 A pesquisa qualitativa 

 

Com a finalidade de compreender como a interação pode ajudar no processo de 

ensino-aprendizagem de uma LE/L2, a sala de aula mostra-se como o ambiente a ser 

pesquisado, pois este é um dos contextos onde as situações interacionais podem acontecer. Se 

temos a intenção de descobrir a complexidade e compreender a fundo os processos educativos 

e suas relações, a investigação qualitativa pode ser o caminho para conseguirmos alcançar 

esses anseios (SERRANO, 1998). 

A pesquisa qualitativa pode ser descrita, segundo Denzin e Lincoln (2006), como um 

processo multicultural, que usa múltiplos métodos na tentativa de assegurar uma compreensão 

em profundidade do fenômeno em questão. Ao entender a pesquisa qualitativa enquanto 

processo, os autores esclarecem que toda pesquisa é interpretativa, guiada por crenças e 

sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e estudado. 

Lüdke e André afirmam que o estudo qualitativo “se desenvolve numa situação 

natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade 

complexa e contextualizada” (1986, p. 18). Assim, para obter tais informações, o pesquisador 

entra em contato com a situação a ser estudada e utiliza diversos instrumentos de coleta em 
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busca de uma melhor compreensão dos fatos e de certificação de sua análise. 

 Nesse sentido, Serrano (1994) nos indica o processo de triângulação
32

 de dados para 

conferir validade aos resultados obtidos na investigação qualitativa. Ou seja, na tentativa de 

representar a realidade vivenciada pelos indivíduos, o pesquisador procura triangular 

informações e diferentes perspectivas de um mesmo fenômeno, o que pode proporcionar a ele 

maior segurança em sua investigação. 

 Dessa maneira, nesta pesquisa, a coleta e a análise dos dados seguem o caráter 

qualitativo, pois para a coleta dos dados foram utilizados questionário, tarefas interacionais de 

leitura e entrevistas. Com base nesses instrumentos, realizamos a triangulação dos dados para 

melhor compreender como a interação entre pares de alunos pode favorecer a compreensão 

textual em LE/L2, numa abordagem instrumental. 

 Dentre os tipos existentes de pesquisas qualitativas, pode-se citar o estudo de caso, 

como será discutido a seguir. 

  

2.1.1 O estudo de caso 

 

 O método de estudo de caso, de acordo com Serrano (1998), é uma investigação de um 

fenômeno específico, geralmente uma situação real, que é bastante peculiar e interessante. Ao 

estudarmos esse fenômeno, buscamos compreendê-lo ao máximo, podendo estender esse 

entendimento a outras situações com características semelhantes, no intuito de um 

aprimoramento mais amplo. 

 Para Nunan (1992), o estudo de caso procura estudar ações realizadas por um grupo 

pequeno em seu próprio contexto, em que se examinam aspectos que interagem no decorrer 

dessas ações. Jonhson (1992,
 33

 citado por CAMPOS, 2006) também salienta que esse tipo de 

pesquisa possibilita vivenciar determinado contexto escolar, possibilitando reflexões acerca 

do que acontece em sala de aula. 

 Desse modo, acreditamos que o estudo de caso constitui-se numa relevante 

metodologia de investigação para pesquisas desenvolvidas na área educacional, uma vez que 

ele permite uma observação mais criteriosa para o foco de análise, bem como descreve, 

minuciosamente, a situação investigada a partir do contato direto do pesquisador com a 

realidade pesquisada. Este, por sua vez, ao inserir-se no contexto determinado dá ênfase mais 
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 Combinação de metodologias no estudo de um mesmo fenômeno (DENZIN, 1979, citado por SERRANO, 

1994), em que se confrontam os dados provenientes de diferentes fontes. 
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ao processo do que ao produto, levando em consideração as perspectivas dos participantes. 

 Esta investigação configura-se como um estudo de caso por investigar o processo de 

leitura colaborativa de um pequeno conjunto de pessoas, inseridos num mesmo contexto, além 

de utilizar várias fontes de coleta de dados e não possuir hipóteses prévias a serem 

confirmadas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Optamos por realizar um estudo de caso de cunho 

qualitativo por ser o mais adequado ao perfil do nosso trabalho, isto é, investigar se a 

interação, durante tarefas de colaboração em pares, pode favorecer a compreensão textual em 

LE/L2, numa abordagem instrumental. 

 

2.2 O contexto 

 

 Apresentamos, a seguir, algumas informações sobre a pesquisa realizada, tais como 

local, duração, curso, currículo e participantes. 

 

2.2.1 O local e a duração da pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi realizada em uma turma do curso Técnico em Informática do 

Instituto Federal Goiano - Câmpus Rio Verde – GO. Justifica-se a escolha desse contexto por 

ser o ambiente escolar no qual a pesquisadora atua como professora. A escolha por esse curso 

fundamenta-se por ser uma área de conhecimento que utiliza, de forma expressiva, a língua 

inglesa na aprendizagem de diversas disciplinas de sua formação. 

 Os dados foram coletados no período de abril a julho de 2012. Foram realizadas três 

tarefas de leitura e compreensão textual com a turma. As duas primeiras tarefas aconteceram 

em sala de aula e a última foi desenvolvida no laboratório de manutenção de computadores. 

 

2.2.2 Curso e currículo 

 

O curso, com duração de quatro semestres, é oferecido pela instituição no turno 

vespertino, na modalidade concomitante, ou seja, para ingressar no ensino técnico o aluno 

pode estar cursando o ensino médio a partir do 2º ano em outra escola ou já possuir o ensino 

médio completo. 

Na organização curricular do curso, a disciplina de inglês é disponibilizada no 1º 

período/semestre da formação técnica, com carga horária de 34 aulas, sendo estas ministradas 

uma vez por semana, com duração de 2 horas. O livro “Inglês.com.textos para Informática” 
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de Décio Torres Cruz, Alba Valéria Silva, Martha Rosas (2006) era utilizado como material 

de apoio. 

Na ementa, o nome da disciplina é Inglês Técnico e apresenta os seguintes objetivos: 

• Gerais: conhecer a importância da língua inglesa no mundo eletrônico; analisar 

e interpretar textos técnicos em inglês básico; conhecer as técnicas de leitura; 

conhecer as formas de interpretar textos; compreender glossário de termos 

técnicos; identificar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações, a 

outras culturas e a outros grupos sociais. 

• Específicos: ser capaz de ler e interpretar textos; ler palavras necessárias para 

configuração de equipamentos eletrônicos; recorrer às tecnologias de apoio como 

dicionário e gramática, informatizados ou não. 

  

 Podemos perceber, portanto, que a habilidade de leitura tem uma importância 

significativa na formação profissional dos alunos no curso em que se realizou esta pesquisa. 

 

2.2.3 Os participantes 

 

Os participantes são alunos do curso Técnico em Informática do Instituto Federal 

Goiano - Câmpus Rio Verde – GO, cursavam o segundo semestre da formação técnica à época 

da pesquisa e se dispuseram, voluntariamente, a fazer parte deste estudo. A pesquisadora foi 

professora da turma investigada no semestre anterior à pesquisa, ou seja, no segundo semestre 

de 2011, quando ministrou a disciplina de inglês. Neste período, houve greve na instituição 

por cerca de 45 dias, o que inviabilizou a coleta de dados nesse semestre. O término do ano 

letivo de 2011 ocorreu em março de 2012, quando a pesquisadora entrou de licença para 

realizar este estudo e concluir o curso de mestrado. Antes de nos afastarmos das atividades 

docentes, convidamos os alunos para participar da pesquisa. Para despertar o interesse dos 

alunos em participar do estudo, a professora-pesquisadora teve uma conversa com a turma 

toda, detalhando todo o processo que seria realizado. Cientes das informações, doze alunos 

aceitaram o convite, mas contamos com um total de dez voluntários devido à desistência dos 

outros dois. Durante a coleta dos dados, exercemos, portanto, o papel de professora-

pesquisadora. 

Devido ao afastamento, a professora-pesquisadora não estava ministrando aulas 

regularmente. Dessa forma, solicitamos ao coordenador do curso autorização para montar 

uma turma em horário alternativo, para que pudéssemos trabalhar tarefas de leitura e coletar 

http://www.disaleditora.com.br/catalogo.php?action_search=4&_author=20
http://www.disaleditora.com.br/catalogo.php?action_search=4&_author=58
http://www.disaleditora.com.br/catalogo.php?action_search=4&_author=59
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os dados para a pesquisa. 

Todos os participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), em consonância com os princípios éticos na pesquisa, fornecendo 

todas as informações sobre o estudo. Os pais dos alunos menores também assinaram o 

referido termo, garantindo suas participações. Os nomes foram escolhidos pelos próprios 

alunos ao preencherem o questionário a fim de resguardar as suas identidades (BELL, 2008). 

No próximo quadro, apresentamos o perfil dos alunos participantes, no qual citamos o 

pseudônimo por eles escolhido, a idade, o tempo de estudo de inglês para quem já fez ou faz 

curso livre, se gosta de estudar a língua inglesa, as habilidades consideradas por eles mais 

importantes para se aprender no curso técnico de informática, a frequência com que leem 

textos em inglês e o grau de dificuldade que a leitura, nesse idioma, representa para eles. 

 

QUADRO 2.1 - Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

Pseudônimo 

 do 

participante 

Idade Já fez 

curso 

livre 

de 

inglês? 

Tempo de 

estudo de 

inglês (em 

 semestres) 

Gosta 

de 

estudar 

inglês? 

Habilidades 

consideradas 

mais 

importantes 

para se 

aprender no 

curso técnico 

Frequência 

com que lê 

textos em 

inglês 

Considera 

ler em 

inglês uma 

atividade 

Alex 16 Sim 2 Sim Todas Às vezes De média 

dificuldade 

Dirceu 16 Não - Sim Ler Quase 

sempre 

De alta 

dificuldade 

Erick 16 Não - Sim Ler e escrever Muito pouco De média 

dificuldade 

João 17 Não - Sim Ler e escrever Às vezes De média 

dificuldade 

Jorge 17 Sim 2 Sim Todas 3 a 4 vezes 

por semana 

De média 

dificuldade 

Marcos 18 Não - Sim Escrever Quase nunca De alta 

dificuldade 

Max 16 Sim 2 Sim Ler 2 vezes por 

semana 

De média 

dificuldade 

Patrícia 16 Não - Sim Ler e escrever Sempre De média 

dificuldade 

Renner 16 Não - Sim Ler Raramente De média 

dificuldade 

Ricky 21 Sim 1 Sim Ler 5 vezes por 

semana 

De média 

dificuldade 

Fonte: Questionário respondido pelos alunos 
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Conforme podemos observar no Quadro 2.1, os participantes são bastante jovens, com 

a idade variando de 16 a 21 anos, e apenas quatro participantes já fizeram curso livre de inglês 

por um período de 1 a 2 semestres. Todos responderam que gostam de estudar inglês, e a 

habilidade de leitura aparece como a mais citada no quesito de importância para se aprender 

no curso técnico de informática. As respostas em relação à frequência com que leem textos na 

língua inglesa foram bem variadas. No entanto, podemos dizer que é uma prática pouco 

realizada por mais da metade dos alunos. Observamos, também, que oito participantes 

consideraram a leitura na LE/L2 como uma atividade de média dificuldade, e somente dois, 

de alta dificuldade, o que, talvez, possa ser uma consequência da baixa frequência no 

exercício de tal habilidade. 

Como havíamos mencionado anteriormente, doze alunos se dispuseram a participar da 

pesquisa. Porém, a estudante Rebeca não compareceu ao segundo encontro, inviabilizando o 

prosseguimento dessa dupla no estudo. No entanto, o seu parceiro Ricky quis realizar a tarefa 

dois, mesmo assim. Para a realização da tarefa três, foram necessários dois dias, por se tratar 

de um exercício prático com uso de computadores (detalharemos mais sobre cada tarefa no 

item 2.4). Em decorrência disso, tivemos troca de duas duplas, devido à falta dos alunos 

Renner e Marcos no primeiro dia do terceiro encontro e a desistência do curso por parte do 

aluno Chico. Os dois alunos faltosos moram em Acreúna, cidade que fica a 80 km de Rio 

Verde, e dependem do transporte da prefeitura para vir até o Câmpus. Como o ônibus da 

prefeitura de Acreúna não pôde levá-los para Rio Verde neste dia, eles ficaram 

impossibilitados de comparecer à aula. Apesar de terem ocorrido esses contratempos, comuns 

no contexto escolar, contamos com a participação de dez aprendizes. 

Para um melhor entendimento, demonstramos, no quadro a seguir, como os pares 

ficaram organizados em cada tarefa. 

 

QUADRO 2.2: As duplas participantes e as tarefas 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 

Alex e Erick Alex e Erick Alex e Erick 

Dirceu e Patrícia Dirceu e Patrícia Dirceu e Patrícia 

João e Jorge João e Jorge João e Jorge 

Marcos e Max Marcos e Max Max e Ricky 

Renner e Chico Renner e Chico  Renner e Marcos 

Rebeca e Ricky - - 
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2.3 Os instrumentos e os procedimentos utilizados na coleta de dados 

 

 Descrevemos, nesta seção, os instrumentos e os procedimentos utilizados para a coleta 

de dados, bem como o cronograma de sua aplicação. 

 No dia 16 de abril de 2012, data do primeiro encontro, aplicamos o questionário 

(Apêndice B), com o objetivo de obter informações sobre os alunos, pertinentes a esta 

investigação. Logo após a aplicação do questionário, a primeira tarefa foi realizada. Esta 

primeira tarefa de leitura foi feita em sala de aula, quando os alunos leram o texto, específico 

da área de informática e responderam às questões individualmente. Logo em seguida, a leitura 

e a resolução das questões foram realizadas em pares, tendo sido a interação gravada em 

áudio. Na semana seguinte, nos dias 23 e 24 de abril de 2012, realizamos uma entrevista 

semiestruturada
34

 com os participantes para obter suas percepções acerca do trabalho 

desenvolvido. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio. 

 A segunda tarefa foi efetuada no dia 22 de maio de 2012, também em sala de aula, e 

abordou aspectos técnicos da área computacional, além de instigar a compreensão textual. Os 

procedimentos utilizados foram os mesmos da primeira, ou seja, no início os participantes 

realizaram a tarefa sozinhos, e depois com o colega. As interações também foram gravadas 

em áudio. Com o intuito de conhecer as impressões dos alunos sobre a tarefa desenvolvida em 

pares, fizemos uma entrevista semiestruturada com os participantes no dia 28 de maio de 2012, 

que foi gravada em áudio. 

 Nos dias 02 e 03 de julho de 2012, a terceira tarefa foi realizada no laboratório de 

manutenção de computadores. Essa última etapa foi planejada e executada junto com o 

professor da disciplina Manutenção de Computadores, com a intenção de trabalhar a 

compreensão de textos na língua inglesa durante a instalação de um software, tarefa típica a 

ser desempenhada pelo profissional de informática. As interações e as entrevistas foram, 

igualmente, gravadas em áudio. Realizamos a última entrevista no dia 03 de julho de 2012. 

 Cabe ressaltar que a coleta de dados foi feita no ambiente de trabalho da professora-

pesquisadora, com a permissão da direção da escola. Os horários foram concedidos pelo 

coordenador do curso para que as tarefas pudessem ser realizadas. 

 

                                                 
34

 Entrevista semiestruturada é aquela em que o pesquisador elabora a maioria das perguntas antecipadamente e 

em uma sequência previamente determinada, entretanto não segue a uma ordem rígida, dando abertura para 

comentários e perguntas adicionais (TRIVIÑOS, 1987, citado por PEREIRA, 2007). 
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2.3.1 O questionário 

 

Para a elaboração do questionário deste estudo, baseamo-nos parcialmente no 

questionário administrado por Sabota (2002) aos participantes de sua pesquisa de mestrado. 

Este instrumento foi utilizado para obter informações gerais a respeito dos alunos, assim 

como suas percepções e hábitos de leitura em língua inglesa, através das 16 questões 

propostas.  

Com a aplicação do questionário, buscamos conhecer melhor os participantes deste 

estudo, identificando suas percepções acerca do estudo da língua inglesa para a sua formação 

acadêmica e profissional, se gostavam de estudar a língua e que habilidades consideravam 

mais importantes ou mais difíceis de aprender. Além disso, procuramos saber como eles 

desenvolvem o processo de leitura em inglês, que estratégias costumam utilizar para 

compreender um texto, bem como a frequência com que leem textos em língua inglesa e que 

tipos de textos gostariam de ler nas aulas do curso. 

Para obtermos dados fidedignos, realizamos uma observação participante, conforme 

será abordado no tópico seguinte. 

 

2.3.2 A observação participante 

 

 Segundo Serrano (1994), na observação participante o pesquisador participa da vida 

do grupo que estuda, conversa com seus membros e estabelece um contato próximo com eles, 

de modo que a sua presença não interfira de alguma forma no curso natural dos 

acontecimentos. Para Woods (1987, citado por Serrano 1994, p. 25, grifos do autor):
35

 

 

a observação participante é um método para se chegar profundamente à 

compreensão e explicação da realidade pela qual o pesquisador <participa> da 

situação que quer observar, isto é, penetra na experiência dos outros, dentro de um 

grupo ou instituição. […] Deve tentar combinar o profundo envolvimento pessoal 

com um certo distanciamento. 

 

Em nosso estudo, a professora-pesquisadora faz parte do grupo investigado e participa 

de suas atividades. Conforme já dissemos, a pesquisadora foi professora da turma investigada 

                                                 
35

 Nossa tradução de: “ ...la observación participante es un medio para llegar profundamente a la comprensión y 

explicación de la realidad por la cual el investigador <participa> de la situación que quiere observar, es decir, 

penetra em la experiencia de los outros, dentro de un grupo o instituición. […] Debe intentar combinar la 

profunda implicación personal com un cierto distanciamento (Woods 1987 apud Serrano 1994, p. 25, grifos do 

autor). 
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no semestre anterior à realização desta pesquisa. Para a coleta de dados, assumimos, então, 

novamente o papel de professora durante as atividades interacionais, quando os alunos 

desenvolveram os trabalhos de forma tranquila e positiva, visto que mantivemos uma boa 

relação professor-aluno. Ao exercer o papel de professora-pesquisadora procuramos orientar 

os alunos na realização das tarefas sugeridas, sem interferir de maneira a tolhê-los ou 

atrapalhar os processos colaborativos de leitura e resolução de questões. 

 

2.3.3 A gravação em áudio das interações e das entrevistas 

  

 Para obtermos as informações das interações e das entrevistas, recorremos a 

gravadores de áudio digitais como apoio técnico. Cada par recebeu um aparelho para 

gravação durante as situações interacionais, ficando distante uma dupla da outra para não 

haver ruídos ou interferências. 

 O total das gravações das tarefas somaram 5 horas, 29 minutos e 34 segundos, e das 

entrevistas individuais totalizaram 3 horas, 7 minutos e 37 segundos. Após as interações, as 

gravações em áudio foram transcritas, e, posteriormente, os dados foram selecionados e 

analisados. A transcrição de uma interação encontra-se no Anexo D. 

 Com base em Marcuschi (1997), utilizamos as seguintes simbologias para transcrever 

as interações realizadas pelos participantes deste estudo: 

 a) ( ? ) – indica ruído/falha na gravação ou algo ininteligível. 

 b) (    ) – indica comentários do autor da pesquisa sobre a interação. 

 c)   ...  – indica pausa com qualquer duração. 

 d) Negrito – indica uma palavra enfatizada pelo emissor. 

 e) Itálico – indica palavras em inglês. 

 f) Sublinhado – indica fala simultânea. 

 

2.3.4 Entrevistas após as tarefas 

 

 Após cada tarefa, realizamos uma entrevista semiestruturada com cada aluno 

participante, pois essa técnica “permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p.33). Assim, pudemos compreender melhor as percepções dos alunos em 

relação à aprendizagem colaborativa desenvolvida com seus pares, bem como as possíveis 

dificuldades encontradas durante as interações e quais estratégias foram adotadas para 
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resolvê-las. As perguntas dessas entrevistas encontram-se no Apêndice C. 

 A transcrição das entrevistas seguiu as mesmas simbologias utilizadas para transcrever 

as interações. A título de ilustração, apresentamos a transcrição de uma dessas três entrevistas 

no Anexo E. 

 

2.4 Tarefas selecionadas 

 

Procuramos desenvolver tarefas que estimulassem os alunos, em pares, a ler e 

compreender textos em língua inglesa. Nesse sentido, elaboramos 3 (três) tarefas compostas 

por textos em inglês, exercícios de compreensão e atividades específicas do contexto 

computacional.  

 Para o primeiro encontro, utilizamos a tarefa The Light at the End of the Computer 

(veja Anexo A) retirada na íntegra do livro “Inglês Instrumental para Informática” de Lígia 

Razera Gallo (2011). O texto proposto pela autora foi publicado na revista Newsweek em 

fevereiro de 2004 e abordava aspectos sobre tecnologia e informática. Os exercícios de 

compreensão textual envolviam negociação de significados, estratégias de leitura (scanning e 

palavras cognatas) e análise de assertivas como verdadeiras ou falsas. 

 As instruções para a realização da tarefa foram passadas de forma breve e, após tê-las 

compreendido, os estudantes empenharam-se para executá-la, tanto individualmente como em 

conjunto. 

 A segunda tarefa desta pesquisa buscou trabalhar, de forma interdisciplinar, conteúdos 

desenvolvidos na disciplina de Manutenção de Computadores, intencionando atender aos 

princípios da abordagem instrumental, como, por exemplo, a motivação para aprender, que 

pode ser desencadeada a partir da análise das necessidades dos alunos e das finalidades do 

curso (CINTRA, 2009). Nesse sentido, contamos com o auxílio do professor desta disciplina 

para adquirirmos informações sobre o conteúdo ministrado por ele em suas aulas. Diante 

disso, adaptamos a atividade Parts of a computer (veja Anexo B) do livro Basic English for 

Computing (GLENDINNING; MCEWAN, 2003), na qual os alunos são instigados a 

identificar itens específicos da área de informática e a usar estratégias de leitura (skimming e 

palavras cognatas). Outro recurso utilizado nesta tarefa foi o de figuras que permitiam que os 

alunos visualizassem as partes do computador e relacionassem as informações escritas às 

ilustrações, o que também pode favorecer a previsão de alguns tópicos a serem tratados no 

texto (SOCORRO EVARISTO et al., 1996). 
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 A terceira e última tarefa, denominada Geração de arquivo fonte para clonagem de 

disco rígido (HD) (veja Anexo C), objetivou desenvolver a compreensão escrita da língua 

inglesa durante a operacionalização de um software, tarefa típica a ser exercida pelo 

profissional de informática. O professor da disciplina de Manutenção de Computadores não 

só nos ajudou também na elaboração desta tarefa, como ministrou esta aula em conjunto com 

a pesquisadora no laboratório. O software escolhido oferece instruções para a sua 

operacionalização apenas em inglês e tem como objetivo salvar uma cópia do disco rígido do 

computador, utilizando o próprio disco rígido da máquina ou um dispositivo removível. Para 

que a tarefa fosse desenvolvida, era preciso que os computadores estivessem preparados para 

desempenhar os comandos do software. Como esta preparação demorou um pouco para ser 

concluída, tivemos que terminar os exercícios no outro dia. Mesmo com esse imprevisto, os 

alunos engajaram-se na resolução da tarefa, não comprometendo o seu andamento. 

  A escolha das tarefas buscou atender a propósitos distintos: scanning - processo pelo 

qual buscamos informações específicas em um texto – e skimming – processo pelo qual 

buscamos a ideia principal dos parágrafos e do texto (BROWN, 1994), inferências contextuais, 

formulação de respostas às perguntas propostas; relação de figuras e suas descrições; análise 

de assertivas como verdadeiras ou falsas; identificação de itens específicos da área de 

informática e operacionalização de software com instruções apenas na língua inglesa. 

 Ao elaborarmos a terceira tarefa procuramos, do mesmo modo que na segunda, 

trabalhar conteúdos que condizessem com a realidade acadêmico-profissional destes alunos, 

no intuito de demonstrar a importância da língua inglesa para a sua formação e estimular a sua 

aprendizagem.  Tal atitude corrobora as recomendações de Holmes (1981), que sugere que, na 

organização de um curso de inglês para fins específicos, devemos levar em consideração as 

necessidades do aluno, suas ideias e experiência, que são trazidas por ele para a sala de aula. 

 Quanto aos procedimentos para a realização das tarefas, conforme explicitado 

anteriormente, aconteceram em dois momentos: (i) os alunos liam os textos e respondiam aos 

exercícios sozinhos; (ii) e, em seguida, formavam suas duplas e faziam a tarefa em conjunto, 

refazendo a leitura e revisando as respostas. Não houve estabelecimento de limite de tempo e 

nem restrição ao uso de dicionário para auxiliá-los no entendimento do texto e na resolução 

das questões. Para marcar as alterações feitas durante as interações, solicitamos o uso de 

caneta vermelha, preferencialmente, ou de cor diferente da utilizada quando a tarefa fora 

realizada individualmente. Esse recurso, também utilizado por Sabota (2002), nos ajudou a 

identificar as respostas individuais e as realizadas com o colega, como podemos ver na Figura 

2.1: 
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FIGURA 2.1: Amostra do uso de cores para destacar o trabalho em pares 

 

  

2.5 O processo de análise dos dados 

 

Para o processo de análise e discussão dos dados desta pesquisa, optamos por ordená-

los em três diferentes focos de análise, conforme demonstrado a seguir. 

 

 Primeiro foco de análise: Identificação das atividades sociocognitivas 

 

Com base principalmente na categorização de Villamil e Guerrero (1996) e também na 

adaptação utilizada por Sabota (2002), iniciamos com a categorização das atividades 

sociocognitivas utilizadas pelos alunos durante as interações. De acordo com Villamil e 

Guerrero (1996), atividades sociocognitivas ocorrem durante a interação com o colega com o 

propósito de resolver a tarefa proposta e dão base ao processo cognitivo. Alguns exemplos de 

atividades sociocognitivas encontrados pelas autoras são a leitura do trabalho do colega, a 

avaliação, a resolução de problemas, discussão sobre procedimentos da tarefa etc. No nosso 

trabalho, os tipos dessas atividades que apareceram com mais frequência e, por isso, julgamos 
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ser mais relevantes à discussão foram: discussão sobre procedimentos da tarefa e resolução de 

problemas. 

 

 Segundo foco de análise: Identificação das estratégias mediadoras 

 

Podemos entender estratégias mediadoras como ações realizadas pelos aprendizes 

durante a interação, com vistas à resolução das tarefas propostas, e que favorecem o 

cumprimento bem-sucedido delas (VILLAMIL; GUERRERO, 1996). Como exemplo desse 

tipo de estratégia, teríamos o uso da LM, apoio no conhecimento metalinguístico, emprego de 

fontes externas etc. Ao analisarmos as interações desta pesquisa, observamos o emprego de 

fontes externas, apoio no conhecimento metalinguístico, além do uso de scaffolding pelos 

participantes para solucionar com o colega problemas que não conseguiriam resolver sozinhos 

(DONATO, 1994). Ao constatar que o fornecimento de scaffolding ocorreu de formas 

distintas, optamos por separá-lo em subestratégias, decisão também tomada por Villamil e 

Guerrero (1996), por Figueiredo (2001) e por Sabota (2002). Destacamos, portanto, as 

seguintes subestratégias mediadoras utilizadas para executar as tarefas: ativação de esquemas, 

uso do texto e uso de perguntas. 

 

 Terceiro foco de análise: Percepções sobre o trabalho desenvolvido 

 

Nesta etapa, concentramos nossa análise de dados na compreensão das entrevistas 

realizadas com cada aluno após a realização de cada tarefa colaborativa. Ao entrevistarmos os 

participantes, buscamos saber suas opiniões acerca do trabalho colaborativo e das tarefas 

elaboradas para a realização deste estudo. Assim, evidenciamos os pontos positivos e 

negativos ao realizarem as tarefas em pares e, também, a possibilidade de aprendizagem ao 

interagir com o colega e quais tarefas foram consideradas por eles as mais interessantes e que 

mais favoreceram o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

 Tendo apresentado os procedimentos e critérios utilizados para a coleta de dados, 

passemos ao capítulo seguinte, no qual a análise e os resultados obtidos com esta pesquisa são 

apresentados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISES E RESULTADOS 

 
 

 Neste capítulo, primeiramente analisamos as transcrições das interações com o 

objetivo de identificar as estratégias utilizadas pelos alunos durante a resolução colaborativa 

das tarefas de compreensão textual, bem como os exercícios respondidos. Em seguida, 

apresentamos a análise das entrevistas realizadas com os participantes para verificar suas 

percepções acerca do trabalho desenvolvido em pares na resolução das tarefas de leitura.  

 

3.1 Análise das interações 

 

 Ao analisar as interações durante as tarefas, pudemos perceber a utilização de 

atividades sociocognitivas e de estratégias mediadoras no processo de resolução colaborativa 

dos exercícios.  Tais atitudes não ocorriam isoladamente, mas, sim, em justaposição, 

conforme observado em outros estudos sobre interação (FIGUEIREDO, 2001; SABOTA, 

2002; VILLAMIL; GUERRERO, 1996). 

 O uso dessas atividades e estratégias ajudou na realização das tarefas, favorecendo o 

aprimoramento das habilidades linguísticas dos aprendizes. Com o intuito de certificar a 

análise, apresentamos também, em alguns casos, trechos das entrevistas realizadas com os 

participantes. Observemos, então, os resultados obtidos. 

 

3.1.1 Primeiro foco de análise: identificação das atividades sociocognitivas 

 

 Notamos o uso de duas atividades sociocognitivas em nossos dados: discussão sobre 

os procedimentos da tarefa e resolução de problemas.  

 

3.1.1.1 Discussão sobre os procedimentos da tarefa 

 

 O exemplo 1 mostra como Dirceu e Patrícia definiram como responder à quarta 

questão da tarefa 1 (Anexo A), que pedia aos alunos para relacionar as palavras da primeira 
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coluna a seus antônimos, na segunda. Ao iniciar o trabalho em conjunto, os aprendizes 

negociaram como iam proceder. Essa discussão sobre como executar a tarefa é primordial na 

interação verbal, pois permite que os alunos tenham maior autonomia na sua realização, 

conforme apontam Villamil e Guerrero (1996). Assim, pudemos verificar que, durante a tarefa, 

os alunos, ao se depararem com alguma dúvida ou dificuldade, buscavam uma solução em 

conjunto, comparando os seus entendimentos, negociando e construindo significados. 

 

[ 1 ]   → Dirceu: A quatro. 

 Patrícia: A quatro, agora. 

 Dirceu: Qual a relação entre... (lendo a questão quatro). 

 Patrícia: Oh...a minha ficou: f, e, b, a, d, g, c. 

 Dirceu: A minha ficou b, e, f, g, d, a , c. É o antônimo, não é? 

  Patrícia: É o que vem antes. Esse daqui na verdade... 

  Dirceu: Então...no caso rápido, no caso, seria devagar, né? Não é? 

  Patrícia: É. É porque eu não lembrei o que que era... 

       (Tarefa 1) 

 

 A questão 2 da tarefa 2 (Anexo B) apresentava um diagrama de uma placa mãe de 

um computador e solicitava aos aprendizes que relacionassem os componentes às suas 

descrições. Durante a interação, Max propôs a Marcos que verificassem se ambos 

responderam ao exercício da mesma forma. Ao verificar as respostas de Max, Marcos apontou 

algumas divergências entre as duas tarefas. Os alunos, então, engajaram-se na discussão sobre 

a tarefa, apresentando argumentos que justificaram suas escolhas, resultando na co-construção 

de conhecimento. Dessa forma, a atividade sociocognitiva de discutir sobre os procedimentos 

da tarefa possibilita a organização do pensamento, ajudando no desenvolvimento cognitivo e 

contribuindo para que os objetivos da tarefa sejam alcançados, o que reforça sua importância 

no processo de aprendizagem de línguas (BROOKS; DONATO, 1994; VILLAMIL; 

GUERRERO, 1996). 

  
[ 2 ]   → Max: Bom, vamos lá, vamos ver se nós relacionamos igual...em cima 1...segundo... 

 Marcos: Você trocou aqui oh... 

 Max: Ããh...o de cima você pôs 4 e eu pus 1 (referindo-se a SIMMS). SIMMS, você pôs 4 

 e eu pus 1, trocou nisso...e aqui oh...você pôs 5 aqui (referindo-se a cache memory), eu 

 pus 5 aqui (referindo-se a CPU). 

 Marcos: Esse aqui eu não sei muito bem...Eu pensei que esse aqui era 1, sabe por quê? 

 Max: Hum... 

 Marcos: These are memory chips (lendo a descrição de SIMMS) Chip de memória...que 

 work you can do at a time...impede a memória slot, que é os encaixe, slot é os encaixe e 

 adiciona outras memórias (traduzindo da descrição: Empty memory slots mean you can 

 add more memory). Por isso que eu coloquei. Mas pode ser aqui também. 

 Max: No caso, é os chips de memória, no caso...slots de memória também, entendeu? 

 Então, eu acho que eu tenho certeza que a 1 é aí (referindo-se a SIMMS). 

 Marcos: É? 
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 Max: Porque assim, esses daqui são chamados de slots também de memória (referindo-se 

 a expansion slots)...por isso que eu pus a 1 aí...beleza... 

 Marcos: Beleza (Marcos muda sua resposta). 

       (Tarefa 2) 

 

 Para ilustrar, demonstramos as alterações feitas corretamente por Marcos (na cor 

vermelha) após interagir com Max no referido exercício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O excerto 3 mostra o uso da atividade sociocognitiva de discutir sobre os 

procedimentos da tarefa, no decorrer da interação da tarefa 2 (Anexo B), em que o aluno 

Erick alertou o seu colega Alex sobre a maneira de corrigir sua resposta, para que ficasse 

explícita tal modificação. Assim, como os alunos tinham escrito inicialmente a lápis, deveriam 

fazer as alterações à caneta. 

 
[ 3 ]   → Erick:  Não é para apagar não. É pra você pôr de caneta na frente. Onde você colocou 

 porta serial 3...ah é, tá certo. 
 Alex: E onde eu coloquei 2, vai ficar? 

 Erick: 4. E eu tenho que corrigir o meu. Eu coloquei 3 e é 5. Beleza. 
        (Tarefa 2) 

  

 A tarefa 3 (Anexo C) solicitava aos alunos que fizessem uso de um software que eles 

ainda não conheciam, utilizado para dar manutenção em computadores e cujas instruções 

estavam em inglês. Os aprendizes tinham de ler as instruções no monitor do computador, 

escrever o que eles haviam entendido daquela tela, explicando o que o programa estava 
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pedindo em cada uma das dez telas e fazê-lo funcionar. Esse software gera um backup
36

 de 

todos os arquivos do disco rígido (HD) que contém o sistema operacional do computador, 

armazenando o referido backup em outro HD ou em um dispositivo removível (pendrive) para 

que possa ser utilizado posteriormente. 

 Na etapa individual, Patrícia optou por salvar de HD para outro HD e seu colega, 

Dirceu, fez de HD para um pendrive. Quando foram realizar a tarefa em conjunto, perceberam, 

então, que não haviam escolhido a mesma opção. Para não haver diferença, decidiram fazer 

novamente, selecionando a opção de clonar o sistema operacional de HD para outro HD. O 

exemplo 4 mostra o momento em que os aprendizes tomaram essa decisão, apresentando 

como iriam proceder para realizar a tarefa.  

 
[ 4 ]   → Dirceu: A gente vai ter que fazer de novo, então. A gente vai fazer do disco para o 

pendrive ou do disco para outro HD? 

Patrícia: Eu acho que não tem giga no meu pendrive... (referindo-se a gigabytes, 

capacidade de armazenamento do dispositivo). 

 Dirceu: Então, a gente faz esse negócio aqui, então (referindo-se a outra opção). 

 Patrícia: Tá. 

(Tarefa 3) 

  

 O fato de os alunos terem decidido fazer a tarefa novamente, seguindo os passos de 

uma mesma opção, demonstra a preocupação da dupla em atingir os objetivos da tarefa, bem 

como possibilita a organização do processo cognitivo para realizá-la, o que pode contribuir 

para a aprendizagem (BROOKS; DONATO, 1994; VILLAMIL; GUERRERO, 1996). Tal 

postura também evidencia a importância de saber como o outro fez, como forma de 

comparação, a fim de testar as suas próprias escolhas e compreensões, além de propiciar 

novas ideias ao interagir com o colega, o que substancia o valor do trabalho colaborativo no 

processo de ensino-aprendizagem de uma LE/L2 (FIGUEIREDO, 2006; LIMA; COSTA, 

2010; SWAIN, 2000; VYGOSTKY, 1998). Nesses momentos de diálogo, surgiram outras 

negociações, conforme apontado nos excertos a seguir, em que Dirceu e Patrícia, ao 

analisarem as suas respostas feitas individualmente, discutiram sobre qual resposta iriam 

utilizar para responder à tarefa realizada pela dupla. Vejamos: 

 
[ 5 ]   → Patrícia: Ela (pesquisadora) falou que se a gente tiver que fazer alteração, colocar aí, e 

não escolher qual dos dois, das duas...é melhor colocar... 

Dirceu: Então, por enquanto vamos, pelo menos, marcando quais foram, no caso assim, 

que ficou legal e quais que não ficaram. Vamos fazer o seguinte: as que ficaram legal a 

gente faz um certo (c), depois a gente coloca alguma (?)...certo? 

(Tarefa 3) 

                                                 
36

 Cópia de segurança 
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[ 6 ]   → Dirceu: Ou então...não são dez? (dez perguntas). Cada um escolhe cinco pra colocar...rs... 

 Patrícia: Por mim... 

 Dirceu: É...tipo assim..de um até o cinco, coloca as minhas respostas...de modo que...não 

importa a numeração, com tanto que cada um colocando cinco...pode ser? 

 Patrícia: Pode. 

 Dirceu: Então, vamos selecionar. 

(Tarefa 3) 

 

 Com base nesses trechos, podemos notar que os alunos tendem a dividir o trabalho e 

a não realizá-lo em conjunto. Talvez isso ocorra devido ao fato de os alunos não estarem 

muito habituados a estudar em uma perspectiva colaborativa, visto que a aprendizagem 

colaborativa pode ser considerada pouco difundida (FORMAN; CAZDEN, 1995) no 

ambiente escolar aqui investigado e também por não ser um processo fácil de se realizar 

(BRUFFEE, 1999; MENEZES, 2010). Apesar disso, ao longo da interação, observamos que 

Dirceu e Patrícia não dividiram o trabalho, eles conseguiram realizar a tarefa 

colaborativamente, trocando ideias e reformulando suas respostas, elaboradas com a 

contribuição de ambos. Essa análise pode ser assegurada no fragmento 7, quando Dirceu 

respondeu à entrevista sobre a tarefa 3. 

 
Durante a realização da tarefa em conjunto, como decidiram que opções, escolhidas anteriormente, 

deveriam ser alteradas? 

 
[ 7 ]   →   Dirceu: Bom...na hora da correção, né? De analisar cada questão, a gente seguiu o 

método seguinte: avaliava, por exemplo, a tela 1, avaliava as duas respostas e se as duas 

estivessem com a mesma...coerente as duas, né? Tipo assim, com o mesmo sentido...então, 

apesar de as palavras serem diferentes, pegaríamos um pouco de uma resposta e 

pegaríamos um pouco da segunda, até pra poder, às vezes, um comentar...geralmente era 

assim...Às vezes, eu fazia de uma forma mais resumida e ela já explicava melhor algumas, 

outras eu explicava melhor e ela já resumia. Então, pegava as duas e colocava partes 

mesmo de frases, outras vezes as respostas não ficavam muito coerentes, às vezes ficava 

meio vago. Aí a gente acabou montando uma resposta nova, tentando copiar o sentido que 

a gente tenta dar ao realizar a atividade em dupla. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

 A título de ilustração, apresentamos a seguir as três respostas desta dupla, em que 

podemos observar o “método”, citado por Dirceu no excerto anterior, utilizado por eles para 

realizarem juntos a tarefa. As duas primeiras respostas foram feitas na etapa individual e a 

última em conjunto. Para uma melhor visualização, demonstramos também a tela do 

programa à que essas respostas se referem. 
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Tela 9: Tela de escolha do disco a ser clonado.

 
                           (Tarefa 3 – resposta individual do aluno Dirceu) 

(Tarefa 3 – resposta individual da aluna Patrícia) 

(Tarefa 3 – resposta realizada em conjunto) 

 

 Podemos verificar que a resposta realizada em conjunto ficou mais completa, 

apresentando informações não percebidas pelos alunos quando fizeram a tarefa sozinhos. É 

relevante observar que, embora inicialmente esse par tenha sugerido dividir o trabalho, eles 

empenharam-se na resolução colaborativa dos exercícios, preocupando-se em manter, de certa 

forma, o que o outro havia entendido e escrito, demonstrando respeito e confiança pelo 

trabalho do colega, além de promover ajuda mútua e clima amigável. Desse modo, o uso 

dessa atividade sociocognitiva – discussão sobre os procedimentos da tarefa – auxiliou na 

organização do trabalho em pares porque permitiu que os alunos checassem sua compreensão 

de como deveriam proceder para responder aos exercícios e conhecessem novas maneiras de 

realizá-los, o que favoreceu a colaboração e o cumprimento bem-sucedido das tarefas 

(BROOKS; DONATO, 1994; VILLAMIL; GUERRERO, 1996). 
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3.1.1.2 Resolução de problemas 

  

 Como vimos, em pesquisas sobre leitura, a resolução de problemas ocorre 

comumente na tentativa de se compreender um determinado vocábulo, conforme observado 

no estudo de Sabota (2002). Na nossa investigação, a primeira e a segunda questões da tarefa 

1 solicitavam aos alunos que discutissem o significado de algumas palavras importantes para 

a compreensão do texto (light, silicon, chips, electric charge e transceivers) e estabelecessem  

uma relação entre elas. 

 Na etapa inicial, realizada individualmente, o aluno Erick não havia conseguido 

responder à segunda pergunta, e o aluno Alex mudou sua resposta após interagir com Erick, 

demonstrando apoio mútuo no processo de co-construção de conhecimento. O exemplo 8 

mostra que, durante a interação, os alunos apresentaram suas ideias, negociaram informações 

e significados, contribuindo para a resolução de problemas. 

 
[ 8 ]   → Erick: A número 1 oh... o que quer dizer light? 
 Alex: É luz. 

 Erick: Luz, não é? Silicon é...silício ou silicone.. 
 Alex: Silicone, acho que é silicone. 

 Erick: Acho que é silício. 

 Alex: Será? 

 Erick: Acho que é. Chip...chip de computador. Electric charge, carga elétrica. 
 Alex: Transceivers... 
 Erick: Transmissores? Não...não sei o que é transceivers, não sei...então...que relação 

 você  estabelece com as palavras acima (lendo a questão 2)..eu acho que a relação

 de...dispositivo de computador... 
 Alex: Dispositivo de computador... 

 Erick: Aqueles cabos de transmissão de dados... 

 Alex: Aquela palavra...que a informação viaja na velocidade da luz...fibra ótica... 

 Erick: Isso! É isso aí! 

 Alex: Acho que é...coloca... 

 Erick: O que você colocou? 

 Alex: Eu coloquei chip de computador. Coloca aí que todos são parte de um

 dispositivo..., um chip, que é feito de silício, que as informações viajam em forma de luz.. 
 Erick: ...de um equipamento eletrônico... 

        (Tarefa 1) 

 

 Demonstramos, a seguir, a primeira resposta dada pelo aluno Alex ao referido 

exercício, na fase individual. Como Erick não havia respondido a essa questão quando 

realizou sozinho a tarefa, apresentamos também, a título de comparação, a resposta construída 

por ambos, após a interação. Podemos observar que, com o auxílio do colega, Erick conseguiu 

realizar a tarefa, bem como contribuiu para o aprimoramento da resposta, certificando a 

relevância da aprendizagem colaborativa para o processo de ensino-aprendizagem de LE/L2 
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(FIGUEIREDO, 2003; LIMA; COSTA, 2010; SCARCELLA; OXFORD, 1992; VYGOTSKY, 

1998). 

                           (Tarefa 1 – resposta individual do aluno Alex) 

   (Tarefa 1 – resposta realizada em conjunto) 

    

 No excerto 9, retirado da tarefa 2, Dirceu e Patrícia não haviam concordado com as 

respostas dadas ao exercício 3, que solicitava a eles que relacionassem as instruções para 

trocar uma placa mãe de um computador com as figuras demonstrativas dessas instruções. A 

divergência estava entre as letras “b” (Fit the new motherboard) e a letra “d” (Put it back 

together). No decorrer da interação, Patrícia buscou explicar os motivos de sua escolha, 

fundamentados na sua leitura das imagens e no seu conhecimento, e conseguiu convencer 

Dirceu que ele havia trocado as duas respostas, resolvendo o impasse. 

 Essas situações de não concordância fazem parte do desenvolvimento do diálogo 

colaborativo (SWAIN, 2000) e contribuem para o processo de ensino-aprendizagem da 

língua-alvo, visto que os indivíduos esforçam-se para defender suas opiniões, ativando 

esquemas, despertando questionamentos e checando seus conhecimentos. 

 

[ 9 ]   → Dirceu: Porque...aqui oh...a “b” tá falando...ah...porque acho que aqui oh...fit...isso

 significa...não sei se é coloque...fixa uma nova placa mãe...e aqui tirou e colocou o

 processador com a memória que tá empurrando a placa mãe...então vai ser uma nova placa 

 mãe...então eu fui pelo desenho. 

 Patrícia: Ahã. 

 Dirceu: E uma nova placa mãe, até que aqui tem assim...oh...remove a placa mãe antiga, 

 tem uma setinha tirando a placa mãe. Aí eu fui por isso. 

 Patrícia: Eu tinha ido porque aqui oh...coloque...new..nova placa mãe. Eu tinha ido pela

 lógica...aqui oh...ele tá aqui fixando uma outra placa. 

 Dirceu: É verdade...é verdade. 

 Patrícia: Porque pra tirar ele teve que desparafusar e você não pode deixar a placa mãe 

 solta na CPU. 

 Dirceu: É verdade! Tá certo! 

(Tarefa 2) 

 

 O fragmento a seguir, retirado da tarefa 3, demonstra a resolução de um problema 

realizada em conjunto por Renner e Marcos. Tratava-se de um problema na execução do 

software proposta pelo exercício. As mensagens de erro do programa fizeram que os alunos 
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analisassem essas informações e discutissem as possíveis soluções. Observemos o excerto a 

seguir: 

 
[ 10 ]   → Renner: Erro na partição (mensagem do programa). 

 Marcos: Não tinha dado isso antes não. 

Renner: É...vai ter que voltar  (reiniciar o programa). Ah...eu pus 1, que já foi 

montado...decerto...acho que é...  

Marcos: Cara...deu erro porque já tá montada. Confere...confere... (colocam o programa 

para funcionar novamente). 

Renner: Ah...agora deu certo. 

(Tarefa 3) 

 

 Podemos perceber que, com a ajuda de Marcos, Renner confirmou sua hipótese sobre 

o erro e conseguiu resolver o problema. Essa dupla teve um pouco mais de dificuldade em 

operacionalizar o programa porque não compareceu na aula do dia anterior, quando o 

professor da disciplina de Manutenção de Computadores explicou a tarefa. Apesar disso, eles 

conseguiram realizar a tarefa, contando com o apoio um do outro, testando hipóteses e 

negociando estratégias, resultando na co-construção de conhecimento. 

 Com base nos exemplos apresentados até agora, podemos perceber a importância das 

atividades sociocognitivas para o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, visto que 

tais atitudes dão base ao processo cognitivo, contribuindo para a organização do trabalho em 

conjunto e para o cumprimento bem-sucedido das tarefas (VILLAMIL; GUERRERO, 1996). 

 Passemos, então, para o segundo foco de análise dos nossos dados. 

  

3.1.2 Segundo foco de análise: Identificação de estratégias mediadoras 

 

 No decorrer das três tarefas, notamos que os alunos utilizaram estratégias mediadoras 

para resolver os exercícios propostos, tais como o emprego de fontes externas, apoio no 

conhecimento metalinguístico e uso de scaffolding. Ao verificar que o scaffolding ocorreu de 

maneiras variadas, decidimos separá-lo em subestratégias, assim como fizeram Villamil e 

Guerrero (1996), Figueiredo (2001) e Sabota (2002). Desse modo, evidenciamos as seguintes 

subestratégias mediadoras: ativação de esquemas, uso do texto e uso de perguntas. 

 

3.1.2.1 Emprego de fontes externas 

 

 Durante as interações, dúvidas e divergências surgiram e, para resolvê-las, os 

aprendizes recorriam ao dicionário e à professora-pesquisadora. Tais recursos são 
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considerados fontes externas por não fazerem parte do material de trabalho dos alunos que, 

neste caso, era a própria tarefa. Vejamos o emprego do uso do dicionário no exemplo 11, 

quando Marcos e Max estão tentando responder à última questão da tarefa 1, a qual solicitava 

aos alunos que traduzissem a frase “For now, though, all that is over the rainbow” contida no 

texto. 

 

[ 11 ]   → Marcos: Now é baixo, não é? 
 Max: Now? 

 Marcos: Não, né? 

 Max: (olha no dicionário) Agora. For é para. Agora, para. Para agora? 

 Marcos: Vamos traduzir o resto, depois a gente sabe. 

(Tarefa 1) 

  

 Quando Marcos questiona sobre a tradução da palavra now (agora), acreditamos que 

ele esteja confundindo com a palavra low (baixo), porque esta última apareceu anteriormente, 

no exercício 4 dessa mesma tarefa e as duas possuem formas parecidas, o que, segundo Laufer 

(1990,
 37

 citada por FIGUEIREDO, 1997, p. 81), pode causar confusão “por estarem 

arquivadas muito próximas na mente”.
38

  

 Outra estratégia utilizada por Marcos, a de “traduzir o resto, depois a gente sabe”, não 

se preocupando com o sentido no início do processo de tradução, pode ser analisada sob as 

premissas da abordagem instrumental que aconselham a compreensão contextualizada e a não 

ater-se à tradução isolada de palavra por palavra (DIAS, 1996; SOCORRO EVARISTO et al., 

1996). Tais atitudes refletem diferentes tentativas em busca da resolução da tarefa, visto que 

os interagentes recorrem às suas memórias, apresentam outros caminhos para atingir o 

objetivo proposto, questionam e são questionados, demonstrando compromisso e empenho no 

desenvolvimento do exercício. Nesse sentido, ressaltamos a colaboração como uma estratégia 

muito importante no processo de ensino-aprendizagem de inglês, principalmente na 

abordagem instrumental, pois, sem o outro, essas atitudes possivelmente não seriam 

instigadas e nem desenvolvidas. 

 O exercício 5 da tarefa 1 pedia que as formas comparativas de determinados adjetivos 

fossem descritas, bem como suas traduções. Ao surgir uma dúvida sobre o comparativo de 

good, os participantes Patrícia e Dirceu também fizeram uso dessa estratégia mediadora, 

chamando a professora-pesquisadora, que os auxiliou utilizando o dicionário. A decisão da 

                                                 
37

 LAUFER, B. „Sequence‟ and „order‟ in the development of L2 lexis: some evidence from lexical confusions. 

Applied Linguistics, v. 11, p. 281-296, 1990. 
38

 O termo “synforms – similar lexical forms” (formas lexicais parecidas) é utilizado por Laufer (1990) para 

descrever grupos de palavras com formas semelhantes que podem gerar confusão quando selecionadas, como, 

por exemplo, besides e beside. 
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professora-pesquisadora de buscar apoio no dicionário foi tomada com o intuito de mostrar 

como é relevante saber utilizar essa ferramenta, apresentando as informações que esse 

material pode trazer para nos ajudar na aprendizagem de uma língua. 

 
 [ 12 ]   → Dirceu: Esse daqui eu fiquei na dúvida. Eu acho que não é gooder, acho que vai ficar

 more good, se não me engano... 
  Patrícia: Eu coloquei gooder. 

  Dirceu: Gooder? 

  Patrícia: Ahã. 

  Dirceu: Eu fiquei em dúvida, não sei se era gooder ou se era more... 

  Patrícia: Porque tem palavra que é maior do que ela e tem o “er”. 

  Dirceu: Pois é... 

  Patrícia: More...vem de... 

  Dirceu: Lídia, essa daqui, essa palavrinha aqui, realmente o comparativo dela é more ou

 gooder? Eu realmente fiquei na dúvida nessa aqui (chama a pesquisadora). 

 Professora-Pesquisadora: Esse aí é um comparativo irregular. Vamos lá no good. (no 

dicionário). Vocês foram lá no good? Lá, quando a gente olhar, vai mostrar certinho. 

Good..oh... comparativo...ele é irregular...ele muda. 

  Dirceu: Hum... 

  Patrícia: Ele muda. 

Professora-Pesquisadora: A gente não fala mais bom, a gente não fala melhor? Então, 

em inglês também a gente não fala gooder, a gente fala better. 

  Dirceu: Ah...tá 

  Patrícia: Ah, então é por isso. 

  Dirceu: Por isso...eu vi essa palavra em inglês e não sabia o significado dela. 

(Tarefa 1) 

  

 A título de ilustração, destacamos a seguir o fragmento do dicionário utilizado na 

ocasião, que traz, na definição do adjetivo good, a sua forma comparativa, discutida no 

excerto anterior.  

            

 

 

 

 

 

 Fonte: Dicionário Oxford Escolar – Português – Inglês, Inglês – Português, 1999. 

 

 No trecho a seguir, observamos que Erick e Alex também utilizaram-se do dicionário 

para compreender o significado da palavra tiny. Como o exercício pedia o comparativo de 

superioridade e a tradução desse adjetivo, eles tiveram dúvidas ao procurar por tinier, o que os 

levou a chamar a professora-pesquisadora para esclarecer-lhes. 

FIGURA 3.1: Significado da palavra good no dicionário. 
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 Notamos aqui também confusão entre termos lexicais parecidos, neste caso, Alex 

confundiu a palavra tin (lata, enlatar) com tiny (minúsculo), que logo foi esclarecida com a 

ajuda do dicionário. Em relação ao uso dessa ferramenta, podemos perceber uma certa 

dificuldade por parte dos alunos em pesquisar no dicionário e também um pouco de falta de 

atenção, pois quando Alex encontrou a palavra desejada, ele leu um dos significados 

erroneamente, uma vez que estava escrito “diminuto, minúsculo” e ele disse “diminuto e 

maiúsculo”, o que causou mais incerteza. 

 

[ 13 ]   → Erick:  Tiny, aqui oh, você soube fazer o negócio? Fica tinier? 
 Alex: Ahã. 

 Erick: O tinier foi o que você não achou, né? (não achou no dicionário). 
 Alex: Ahã. 

 Erick: Deixa eu ver se eu acho (procura no dicionário). 

 Alex: Procura o siginifcado de tinier. 

 Erick: Ahã. 

 Alex: Não tem. Não tem tinier. Mas acho que é lata, parece enlatar. Não tem tiny, tem

 tinier, que é o passado. 

 Erick: Passado? 

  Alex: Não tem tiny. Ah...tem sim. Diminuto, maiúsculo. 

  Erick: Tiny com y, você tá olhando tiny com y? 

  Alex: Diminuto, maiúsculo. 

  Erick: Empresta aqui. 

  Alex: E a tradução aqui tá errada, é tinier. 

  Erick: Mas eu vi no texto tinier também. 

  Alex: Tinier. 

  Erick: Então, no tinier o que que a gente põe? Nada? Nothing?! 

Alex: Coloca maiúsculo. É o que tá aqui...ou não...olha aqui...diminuto. Professora...olha 

aqui...esse trem não tá errado, não? 

  Pesquisadora: Tiny? (faz sinal com os dedos, indicando bem pequeno). Tinier, menor 

  ainda... 

  Alex: Ah tá, coloca minúsculo. 

(Tarefa 1) 

 

 Essa constatação pode ser igualmente verificada nos fragmentos 14 e 15, quando Max 

confunde a palavra though com thought, traduzindo de forma incorreta ao tentar responder à 

questão 10 da tarefa 1, prejudicando a sua resolução. Vejamos: 

 

[ 14 ]   → Max: Though – pensar, pensamento. 
(Tarefa 1) 

[ 15 ]   → Marcos: Vamos organizar essa frase, né? Ficou muito... 
 Max: Bem não, essa frase...pensamentos para agora, todo que é final...todo final no arco-

 íris (tentando traduzir “For now, though, all that is over the rainbow”). 

 Marcos: Para agora. 

Max: No final do arco-íris...para agora, nossa...não...tradução dela meio que doidão é essa 

daqui...não...esse trem aqui não tem sentido (neste momento a professora-pesquisadora   

percebe o engano na tradução da palavra though e os ajuda a encontrar no dicionário o 

significado correto). Ah...embora...vamos concentrar...       (Tarefa 1) 
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 Destacamos aqui a importância de saber trabalhar adequadamente com o dicionário, 

utilizando-o como uma ferramenta de apoio. É possível notar que, nem sempre, os alunos  

sabem como pesquisar ou sabem quais as informações esse material pode trazer para elucidar 

suas dúvidas. Nesse sentido, o professor deve auxiliar na escolha do dicionário e ensinar os 

alunos a usufruirem de suas preciosas informações, a fim de atender às suas necessidades e 

demonstrar os benefícios que essa ferramenta pode trazer ao ensino e à aprendizagem de uma 

LE/L2 (FIGUEIREDO, 2001; HÖFLING et al., 2006). 

 Durante a resolução colaborativa da tarefa 3, Erick e Alex recorreram ao dicionário 

para verificar o significado da palavra device, que aparece na primeira tela do programa. A 

dificuldade em encontrar a palavra no dicionário também pode ser observada no excerto 16. 

 
[16 ]   → Erick:  O que que é device? 
 Alex: Não sei. 

 Erick: Você pegou o dicionário? 
 Alex: Não. 

 Erick: Professora, o dicionário por favor? 
 Alex: Deixa eu achar pra você, vai escrevendo. 

 Erick: Então, acha. Acho que device é dispositivo. 
 Alex: Começa com d, né? 

 Erick: Começa com d, e... 

 Alex: (Folheia o dicionário). 

Erick: É com v, então tá pra trás. É quase PhD em inglês e não sabe procurar uma palavra 

no dicionário. 

 Alex: Device. Aparelho. Dispositivo. 

(Tarefa 3) 

 

 Ao analisarmos esses excertos, podemos dizer que o uso apropriado do dicionário 

precisa ser mais bem trabalhado pelos professores e alunos, principalmente dentro de uma 

abordagem instrumental, em que essa ferramenta é muito necessária e essencial, pois os 

alunos, normalmente, possuem pouco conhecimento da língua e o dicionário pode ajudar 

consideravelmente. Conforme mencionado anteriormente, a escolha desse material de apoio 

também é primordial para atender adequadamente às necessidades acadêmicas e profissionais 

dos aprendizes. 

 

3.1.2.2 Apoio no conhecimento metalinguístico 

 

 Com base no conhecimento que os alunos têm da língua que estão aprendendo e 

também da língua materna, eles ajudam uns aos outros na compreensão e na resolução das 

tarefas. Podemos visualizar esse apoio nos exemplos 17 e 18, retirados da tarefa 1, quando os 
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pares buscavam responder à questão 9, que solicitava aos alunos que copiassem do texto uma 

sentença que tivesse gerúndio após uma preposição. 

 
[ 17 ]   → João:  Eu não sei o que é gerúndio... 
 Jorge:  Ing. 

 João:  Ing? 
 Jorge: É. 
 João:  Ing não é passado? 
 Jorge: Não. Passado é ed. 
 João:  Ed. Não... 
 Jorge: Sabe o que é gerúndio, né? 
 João: Eu não. 
 Jorge: Passando, bebendo, correndo, (endo, ando...), partindo, entendeu? 
 João: Ah...mas tem um futuro... 
 Jorge: Futuro é will. 
 João: Eh...tem um presente, passado com ing, acho que é com ing... 

(Tarefa 1) 

 

 Acreditamos que João estava tentando se lembrar do going to, que também expressa a 

ideia de futuro em inglês, além de outros tempos verbais em que o ing é utilizado. Embora 

Jorge não tenha conseguido sanar todas as dúvidas de João, ele conseguiu elucidar o que era 

gerúndio, apresentando ao colega exemplos dessa forma verbal, apoiando-se em seu 

conhecimento metalinguístico. Desse modo, ressaltamos o valor da participação de João no 

decorrer da interação, pois, ao questionar Jorge, ele busca respostas para sanar suas dúvidas, 

apresenta suas incertezas, fazendo que Jorge recorra ao seu conhecimento metalinguístico 

para explicar-lhe. Ao dialogarem, há troca de indagações e informações, o que, segundo as 

premissas da teoria sociointeracionista e da aprendizagem colaborativa, pode favorecer o 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, contribuindo para o processo de ensino-

aprendizagem da língua-alvo (FIGUEIREDO, 2006; LIMA; COSTA, 2010; SWAIN, 2000). 

 Já no trecho seguinte, a dúvida recai sobre a preposição. Dirceu e Patrícia, ao 

discutirem e buscarem significar essa palavra invariável, fazem uso do seu conhecimento 

metalinguístico da LE/L2 e da LM para os auxiliarem na realização da tarefa. No desenrolar 

da negociação, surge a necessidade de se certificar se as suas hipóteses estão corretas e, para 

isso, os alunos recorrem à professora-pesquisadora, que apenas confirma tais suposições. Em 

circunstâncias interacionais, essa postura reforça os pensamentos de Scarcella e Oxford (1992) 

acerca da importância da assistência docente no que concerne às estratégias de aprendizagem, 

itens lexicais específicos ou estruturas gramaticais. Com base em nossos dados, podemos 

afirmar que o conhecimento de classes gramaticais na própria LM requer mais estudo por 

parte dos alunos, visto que há certas confusões na hora de resolver algum exercício ou até 
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mesmo formar um argumento na LE/L2, o que faz com que precisem ainda mais do auxílio do 

professor nesses casos, como ilustrado no exemplo a seguir. 

 
[ 18 ]   → Dirceu: Ah tá...após a preposição...então a preposição, no caso, the seria uma preposição,

 the? 
  Patrícia: Deixa eu lembrar o que que é preposição... 

  Dirceu: Ah... the é artigo, não? 

  Patrícia: The é artigo. 

  Dirceu: É verdade. 

  Patrícia: Porque o, a, os, as. Artigo. 

  Dirceu: Tá certo. 

  Patrícia: Deixa eu lembrar, eu não lembro se preposição... 

  Dirceu: But não é preposição também, né? But, mas. 

  Patrícia: Hum...Eu acho que preposição é aquilo que o professor falava...junta de+a dá 

  da, de+o dá do, a+a dá crase. Pode ser aqui oh... (olha no texto) a device for... 

  Dirceu: Não...By? Também não seria, né? By...por... (perguntando para a pesquisadora). 

  Professora-Pesquisadora: Yes. 

  Dirceu: É uma preposição! Aqui oh...(olha no texto) by inventing... 

  Patrícia: E aqui também oh...aqui a device for manipulating. 

  Dirceu: By inventing. Vamos colocar essa? 

  Patrícia: Qualquer uma das duas tá certo? (perguntando para a pesquisadora, que faz sinal 

  de positivo). Colocar qual? 

  Dirceu: Essa, by inventing. 

(Tarefa 1) 

  

 Podemos dizer que essas situações de incertezas em relação à própria língua são 

comuns e típicas do contexto de ensino de inglês para fins específicos. Acreditamos que a 

aprendizagem colaborativa possa ajudar nesse quesito, pois oportuniza momentos de troca de 

informações e discussões sobre aspectos linguísticos, fazendo com que os interagentes 

busquem respostas para as suas dúvidas e aprendam mais sobre a sua LM, o que pode 

contribuir, consequentemente, para o desenvolvimento da aprendizagem da LE/L2. Essa 

participação mais ativa no processo de aprendizagem pode resultar, portanto, num processo 

mais significativo e interessante para os alunos, uma vez que esse conhecimento é co-

construído, sendo os aprendizes igualmente responsáveis por esse conhecimento, o que o 

torna legítimo e valioso. 

 

3.1.2.3 O uso de scaffolding 

 

 Conforme já dissemos, o uso de scaffolding pode contribuir para a resolução de 

exercícios, visto que, com essa ajuda, os aprendizes têm mais chances de realizar a tarefa, o 

que talvez não fosse possível se não contassem com esse apoio. Na análise dos nossos dados, 

o scaffolding foi utilizado de diversas formas e, por isso, decidimos descrevê-lo em 

subestratégias, a saber: ativação de esquemas, uso do texto e uso de perguntas. 
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3.1.2.3.1 Ativação de esquemas 

 

 Durante a leitura e resolução das tarefas de forma colaborativa, a ativação de 

esquemas possibilita aos alunos oportunidades de troca de informações e de construção de 

conhecimento, pois pode auxiliar na compreensão textual e na negociação de significados 

(MOITA LOPES, 1996). No contexto de ensino de inglês para fins específicos, os esquemas 

comumente ativados nem sempre são sobre a língua que os alunos estão aprendendo, todavia 

eles podem contribuir para o entendimento e resolução de exercícios, auxiliando no processo 

de ensino-aprendizagem de uma LE/L2. Podemos observar o emprego dessa subestratégia nos 

exemplos 19 e 20, retirados da tarefa 2, quando Dirceu aciona seu conhecimento prévio para 

explicar para Patrícia a diferença entre porta serial, porta paralela e porta de vídeo, 

justificando sua escolha ao relacionar as figuras ilustrativas desses componentes, expostas no 

exercício 5, àquelas determinadas legendas. 

 

[ 19 ]   → Patrícia: Olha... a porta serial é essas duas, tá aqui atrás, a porta de vídeo tá aqui, eu acho 

  que essa aqui é a porta de vídeo (referindo-se à porta paralela). 
 Dirceu: Mas...aqui que tá, isso aqui tá parecendo aquelas portas paralelas de impressora,

 aquelas impressoras antiga...pelo desenho. 

  Patrícia: Eu nunca vi uma impressora antiga. 

  Dirceu: Não? Tipo assim...mas cê já viu na CPU entradas igual essa... 

  Patrícia: Ahã. 

Dirceu: Só que deitada. Porque eu já vi dois tipos de entradas de vídeo, essa VGA e 

aquela DVI. 

     (Tarefa 2) 
 

[ 20 ]   → Patrícia: Elas são..oh..porque não adianta cê falar que ela é serial e não saber pra quê que      

 serve...Ah...eh...uma porta serial é...fica cheio de tracinho... 
  Dirceu: Sabe porque que eu tô te falando que eu vi como serial ou não? Com base no que 

 o Leonel (professor da disciplina de Manutenção de Computadores) também já explicou, 

 uma porta serial, ela vai transmitir um bit por vez, enquanto que uma porta paralela vai 

 transmitir um grupo de bits por vez, no caso, quatro bits, vamos supor...então, ela vai 

 precisar de mais buraquinhos... 

  Patrícia: Então... 

 Dirceu: Então a porta serial, essa daqui é uma porta serial, essa daqui é uma porta serial

 também. 

(Tarefa 2) 

 

 Podemos perceber nesse exemplo que, para Patrícia, é importante saber o que é uma 

porta serial e qual a sua função, e não apenas identificá-la para responder ao exercício, 

demonstrando sua preocupação em fazer sentido e construir conhecimento para aprender. E 

para ajudá-la nesse entendimento, Dirceu ativa seus esquemas sobre o assunto, bem como cita 

as explicações do professor da disciplina que trabalha o conteúdo apresentado na tarefa, 

fazendo conexões com tal conhecimento, o que favorece a compreensão e fortalece o seu 
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argumento. Dessa maneira, ao trabalharem de forma interdisciplinar, os alunos podem co-

construir sentidos mais significativos para eles, pois a relevância desse aprendizado para sua 

formação profissional e pessoal torna-se ainda mais evidente (FREIRE, 1989; HARDING, 

2007; VYGOTSKY, 1998; WIDDOWSON, 2005). 

 O excerto 21, destacado do mesmo exercício, também elucida o uso da ativação de 

esquemas para solucionar a mesma dúvida dos exemplos 19 e 20. No entanto, nesse caso, 

Erick conduziu Alex ao erro, pois ele confundiu as duas portas. E Alex, ao acatar seu 

argumento, demonstrou pouco interesse em saber se Erick estava realmente certo. Tais 

atitudes podem ser vistas como um problema, mas fazem parte da interação, o que não impede 

de contribuir com o desenvolvimento natural do aprendiz (FIGUEIREDO, 2007). 

 É possível notar ainda uma preocupação individualista por parte do participante Erick, 

quando ele diz: “O meu tá certo”, não demonstrando parceria na resolução da tarefa. Talvez 

isso aconteça devido ao fato de os alunos não saberem, muitas vezes, trabalhar 

colaborativamente, visto que, como afirmado anteriormente, tal prática pode ser considerada 

pouco difundida na escola e é difícil de ser desenvolvida apropriadamente (BRUFFEE, 1999; 

FORMAN; CAZDEN, 1995). 

 Outro ponto a destacar recai sobre as divergências, comuns no trabalho em grupo e 

que exercem papel importante na interação, pois colocam em voga o conhecimento dos alunos, 

provocam reflexões, chamam a atenção sobre possíveis aspectos não observados 

individualmente, o que pode favorecer a construção de ideias e negociação de significados. 

Quando Erick e Alex não concordaram, Erick buscou explicar o porquê de sua resposta, numa 

forma de afirmar o seu conhecimento. Apesar de Alex não confiar no conhecimento do colega, 

isso não resulta em algo negativo, apenas demonstra a relevância do conflito no 

desenvolvimento do diálogo (BAKHTIN, 2009). 

 
[ 21]   → Erick:  Ah... no meu tá certo, essa aqui é vídeo. Isso aqui não é vídeo. 
 Alex: É igual. 

 Erick: Nada a ver. Você nunca olhou o fundo de uma CPU? Isso aqui é uma porta serial, 

 uma porta paralela...Não, isso aqui é uma porta serial. Porta serial é onde você coloca 

 aquelas impressoras antigonas...e isso aqui é coisa de pino. O meu tá certo. 
 Alex: Ah...muito bem (tom irônico).      (Tarefa 2) 

 

 Outra importante maneira de utilizar scaffolding como estratégia mediadora é fazer 

uso do texto, que veremos no próximo tópico. 
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3.1.2.3.2 Uso do texto 

 

 Os alunos recorriam às informações do texto para buscar uma melhor compreensão, 

para servir como apoio para argumentar e defender o seu ponto de vista, e também para 

responder às questões ainda não solucionadas. O uso dessa subestratégia mediava a interação, 

contribuindo para o cumprimento da tarefa. 

 Na realização em conjunto da questão 3 da tarefa 1, os alunos Marcos e Max releram 

trechos do texto para se certificarem se suas respostas estavam corretas. Tratava-se de um 

exercício de análise de orações como verdadeiras ou falsas. No exemplo 22, é possível 

verificarmos a utilização do próprio texto como apoio para a resolução da tarefa. 

 

[ 22 ]   → Max: Eu pus F. 
 Marcos:Também pus F. 
 Max: O padrão não pode ser transformado. Aqui oh...(lê trechos do texto) ones and zeros 

 of computer code (2º parágrafo do texto). Então...deixa eu ler desde o início...By

 manipulating the charge...pode sim. 

 Marcos: Pode ser manipulado sim. 

 Max: Então, eu pus falso porque aqui fala que não pode. 

(Tarefa 1) 

 

 Na resolução colaborativa da tarefa 2, Dirceu e Patrícia também apoiaram-se no texto 

para responder ao exercício 2. Vejamos: 

 

[ 23 ]   → Dirceu: Aqui você colocou...você colocou a 3? 

 Patrícia: Coloquei. 

 Dirceu: Ele é o cérebro do computador (traduzindo a nº 2 “This is the “brain” of the 

 computer). CPU, não seria? 

 Patrícia: É verdade. (?) 

Dirceu: É porque essa 3 fala assim...é a parte da memória de armazenamento. Ela 

tem...eh...extrema rapidez de acesso. Ela é mais rápida do que a RAM normal (traduzindo 

“It's part of the memory store. It has extremely fast access. It's faster than normal RAM”). 

 Patrícia: Aí...a memória cache.             (Tarefa 2) 

 
Engajados numa situação concreta de interação, os alunos fornecem scaffoldings, tais 

como ativação de esquemas e uso do texto, uns aos outros para que a tarefa seja realizada com 

sucesso. Desse modo, com a ajuda de Dirceu, que usa trechos do texto, Patrícia pôde 

compreender melhor o exercício e completar corretamente as informações solicitadas, o que 

pode ilustrar o desenvolvimento de sua ZDP, visto que ao realizar a tarefa em conjunto, 

Patrícia pôde verificar suas respostas e perceber que havia cometido erros e, ao contar com o 

auxílio de seu colega, ela pôde, então, realizar a tarefa de forma correta, ratificando o valor da 

interação no processo de aprendizagem de uma LE/L2. (DONATO, 1994; VYGOTSKY, 

1998). 
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Podemos observar no excerto a seguir, retirado da tarefa 3, o apoio no texto como 

fonte certificadora de compreensão e argumentação, validando o uso desse tipo de scaffolding 

para mediar a atividade. 

 

[ 24 ]   → Max: A tela 3 Enter...(rs..). 

Ricky: Por que enter? 

 Max: Vai ser a única tela que aparece... 

Ricky: Não, mas aqui oh...tá falando...tá pedindo aqui oh...aqui fala (recorre ao texto) se o 

usuário quiser salvar em USB, inserir o USB neste momento e apertar depois de cinco 

segundos  (referindo-se a If you want to use USB device as a Clonezilla image repository, 

please insert USB device into this machine *now*. Wait for about 5 secs then press Enter 

key so that the OS can detect the USB device). 

Max: Pede para inserir um dispositivo USB na máquina e pressionar enter se estiver com 

a unidade USB (lendo sua resposta), espere 5 segundos. 

 (Tarefa 3) 

 

 No início do diálogo, é possível notar que Max fala apenas enter quando vão conferir 

suas respostas da tela 3. Ricky, então, acredita que Max não tenha entendido direito as 

instruções e busca informações no texto para explicar a Max por que deveriam escolher ou 

não a tecla enter. A partir do esclarecimento de Ricky, Max confirma sua resposta, 

acrescentando o tempo de 5 segundos. Nesse sentido, o uso do texto deu suporte para a 

argumentação de Ricky, contribuindo para uma melhor compreensão por parte do aluno Max 

e uma resposta mais completa, o que demonstra a sua relevância na aprendizagem 

colaborativa de uma LE/L2.  

 Vejamos a seguir, o uso de perguntas como fornecimento de scaffolding. 

 

3.1.2.3.3 Uso de perguntas 

 

 Nos nossos dados, pudemos verificar que essa subestratégia mediadora foi bastante 

utilizada durante as interações. Os aprendizes faziam perguntas com o intuito de checarem 

suas respostas, de saberem significado de palavras, de tirarem dúvidas, de confirmarem 

informações etc. 

 Os alunos Max e Marcos fizeram uso de perguntas na resolução da questão 1 da 

tarefa 2, quando estavam conferindo suas respostas dadas inicialmente, na fase individual. Tal 

estratégia permite que os aprendizes verifiquem seus conhecimentos, confirmem ou refutem 

suas hipóteses, proporcionando chances de debate e de desenvolvimento como aprendizes 

ativos. Daí o grande valor deste tipo de scaffolding, pois nem sempre os alunos fazem 

perguntas, deixando as dúvidas sem respostas. E na interação com o colega, talvez por se 
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sentirem menos receosos do que quando interagem com o professor, o uso de perguntas é 

mais frequente, o que pode favorecer a aprendizagem. Exemplificamos algumas dessas 

intenções a seguir. 

 

[ 25 ]   → Max: Essa aqui eu pus “c” (relacionando o nº 1 - hard disk drive - com a letra “c” que

 referia-se a floppy drive). 

 Marcos: Pôs “c”? “C” não é, tenho certeza que a “c” é a 8 (o nº 8 referia-se a floppydrive). 

 Max: Você tem certeza? 

 Marcos: Ahã. 

 Max: Eu fiquei em dúvida. 

 Marcos: Porque “h”...1...“h”...1...Hard disk – HD (letra “h” referia-se à hard disk). 

 Max: Ah...tá...entendi...ok, então...beleza. 

(Tarefa 2) 

 

 No exemplo 26, Jorge e João fizeram perguntas um para outro com a finalidade de 

checar suas respostas no decorrer da interação para resolver o exercício 4 da tarefa 1, o qual 

pedia para os alunos relacionarem as palavras a seus antônimos. Analisando este fragmento, 

podemos dizer que João utiliza a pergunta mais como uma forma de confirmar o seu 

entendimento, e Jorge mais para saber qual foi a resposta do colega, com o objetivo de 

verificação. Nessa interação, o uso de perguntas medeia o diálogo, oportunizando momentos 

de troca e checagem de informações, possibilitando que o processo de ensino-aprendizagem 

se desenvolva. 

 
[ 26 ]   → Jorge: Tá. A número 4 (lê a questão). “A” fast...? 
 João: Eu coloquei...eu coloquei high, mas acho que tá errado. 
 Jorge: É slow. 
 João: É slow? 
 Jorge: Fast – slow. 
 João: O meu tá errado, né? 

 Jorge: Ahã. 

(Tarefa 1) 

 

 Ainda sobre esse mesmo exercício, Patrícia faz uso de pergunta, com certa estranheza, 

para saber se o significado da palavra expensive era realmente o que Dirceu havia dito, pois 

ela havia inferido diferentemente. Ao confirmar sua resposta, Dirceu justificou, apresentando 

o antônimo desse adjetivo, o que fez que Patrícia acionasse sua memória e traduzisse, junto 

com Dirceu, a palavra cheap de forma correta, demonstrando a importância do uso de 

scaffolding para o desenvolvimento cognitivo e para a execução colaborativa do trabalho 

(DONATO, 1994; VYGOTSKY, 1998). 
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[ 27 ]   → Dirceu: Long, eu acho que é... longo. 

 Patrícia: Não, é expensive que é longo. 

 Dirceu: Expensive é caro. 

 Patrícia: Caro? 

 Dirceu: É, porque aqui oh...cheap... 

 Patrícia: Barato, tá certo. 

(Tarefa 1) 

 

  O uso de perguntas como estratégia mediadora também pode ser observado no 

decorrer da resolução colaborativa da tarefa 3, em que os alunos discutiram as instruções de 

um software, verificaram seus entendimentos sobre essas informações para que o programa 

funcionasse adequadamente. No excerto 28, Erick faz perguntas a Alex com o intuito de tirar 

dúvidas e conferir a sua compreensão. Vejamos: 

 
[ 28]   → Erick: A tela 7. O programa me pede para inserir um local para salvar a imagem gerada, 

escolhi savedisk, para salvar a imagem no disco local (lendo sua resposta). O que que 

você colocou? 
  Alex: Isso. Tá pedindo o local onde fazer o backup. 

 Erick: Está solicitando... (escrevendo a resposta feita em conjunto) Como é que escreve     

backup? 

Alex: Backup. 

Erick: B,a 

Alex: C, k, u, p. 

 (Tarefa 3) 

  

 Podemos perceber que, ao interagirem com o colega, os alunos puderam não só 

responder aos exercícios de forma mais completa e correta, mas também confirmar as suas 

respostas, esclarecer dúvidas e aprender novas palavras. Tais constatações corroboram a 

relevância da resolução colaborativa de tarefas de compreensão textual, principalmente no 

contexto de ensino de inglês para fins específicos onde há diferentes níveis de conhecimento 

da LE/L2 e o desenvolvimento da habilidade de leitura faz-se mais necessário. 

 Ao finalizarmos a análise das interações e dos exercícios respondidos pelos alunos, 

apresentamos, no próximo item, os resultados da análise das três entrevistas feitas com os 

alunos após a realização das tarefas. 

 

3.2 Terceiro foco de análise: percepções sobre o trabalho desenvolvido 

 

 Ao avaliarmos as entrevistas realizadas após as tarefas, podemos destacar alguns 

excertos que mostram as percepções dos aprendizes ao trabalharem em duplas. No momento 

da entrevista, eles puderam expressar suas opiniões e falar livremente acerca das tarefas 
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realizadas colaborativamente, das quais participaram. Constatamos que os participantes 

puderam perceber muitos pontos positivos nesse tipo de interação durante a realização das 

tarefas, e poucos negativos. Durante a entrevista, eles também compararam as leituras e as 

resoluções dos exercícios realizadas sozinhos e com os pares, bem como confrontaram as 

características das tarefas, evidenciando quais acharam mais interessantes de fazer. Na 

intenção de validar nossa análise, apresentamos também, em alguns casos, excertos da 

interação dos alunos. Como afirmamos anteriormente, os roteiros das entrevistas encontram-

se no Apêndice C. 

 Optamos por dividir a análise das entrevistas em quatro categorias: aspectos positivos, 

aspectos negativos, trabalho individual x trabalho em pares e impressões sobre as tarefas. 

 

3.2.1 Aspectos positivos  

 

 Os alunos apontaram, durante as entrevistas, três aspectos positivos em relação ao 

trabalho realizado em pares para responder às tarefas de compreensão textual: possibilidade 

de compartilhar e conferir conhecimento; possibilidade de corrigir erros, de sanar dúvidas e 

de aprender novas palavras; e possibilidade de interagir em uma relação mais igualitária e, 

com isso, poder contar com a ajuda do outro, dividir responsabilidades e ter mais segurança 

na resolução das tarefas. 

 

3.2.1.1 Possibilidade de compartilhar e de conferir conhecimento 

  

 Nos excertos a seguir, podemos observar que os alunos Dirceu e Patrícia destacaram 

positivamente o fato de trabalhar com o colega, pois puderam compartilhar conhecimento, 

apresentando suas ideias, discutindo informações, aprendendo “coisas novas”, como disse 

Patrícia. Esses relatos demonstram o valor da aprendizagem colaborativa, principalmente no 

contexto de ensino de inglês para fins específicos, em que os níveis de conhecimento da 

língua são normalmente bastante variados e, portanto, a ajuda do colega pode contribuir para 

o desenvolvimento da aprendizagem da LE/L2 (DONATO, 1994; SWAIN, 2000). 

 
[ 29 ]   → Dirceu:  Aspectos positivos...bom... os aspectos positivos na leitura com o colega é...pelo 

fato que quando você lê o texto com o colega, alguma expressão que você não sabia, ele 

vai saber o que é...e você vai conseguir compreender, seria o ponto positivo, essa divisão 

de conhecimento que um e o outro tem.  

(Entrevista sobre a tarefa 1) 
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[ 30 ]   → Professora-Pesquisadora: O que você achou desse momento de interação com seu 

colega? 

Patrícia: Foi bom, a gente passou coisas novas, que nem tinha uma questão lá que ele 

falou: “É isso”, eu falei: “Não, não é, é isso”, e ele: “Não, mas não tem como...” aí eu fui 

lá e expliquei pra ele que era aquilo, aí ele: “Verdade”. Foi legal, eu passei as coisas pra 

ele que ele não tava entendendo, então eu expliquei pra ele, da mesma forma foi com uma 

questão lá que eu não tava entendendo e ele me explicou e eu entendi e fiz. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 Conferir o seu próprio conhecimento pode ser considerado um dos aspectos mais 

citados pelos alunos. Cabe ressaltar aqui a importância da alteridade postulada nas teorias 

vygotskyana e bakhtiniana, nas quais ambos destacam que, sem o outro, o homem “não 

penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza aprendizagens, não forma a 

sua consciência [...], não se constitui como sujeito” (FREITAS, 2005, p. 305). Desse modo, ao 

trabalharem em conjunto, os participantes tinham a possibilidade de tomar consciência e 

analisar o seu conhecimento da língua inglesa. Tal constatação pode desencadear mais 

empenho e dedicação no processo de aprendizagem de uma LE/L2, como disse Erick: “eu vi 

que eu posso estar melhorando”. Vejamos: 

 

[ 31 ]   → Professora-Pesquisadora:  O que você achou desse momento de interação com seu 

colega? 

 Erick: Bom...eu achei interessante...eu gostei, eu conferi algumas respostas, algumas que 

eu tinha, pra mim, tinha certeza que estavam corretas e não estavam. Então, eu gostei 

porque eu vi que eu posso estar melhorando. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

3.2.1.2 Possibilidade de corrigir erros, de sanar dúvidas e de aprender novas palavras 

 

Outro ponto muito lembrado pelos participantes durante as entrevistas, e percebido 

constantemente na transcrição das interações, foi a correção. A possibilidade de identificar e 

corrigir erros contribuiu para a resolução conjunta das tarefas, conforme vimos na análise das 

interações.   

 

[ 32 ]   → João: Pontos positivos: a correção. A gente entra num consenso e decide que aquela 

resposta foi certa. 
(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 
[ 33 ]   → Professora-Pesquisadora: O que você achou desse momento de interação com seu 

colega?  

Alex: É bom porque você vê o que tá errado, vê o que que ele acha, vê a opinião... 
(Entrevista sobre a tarefa 2) 
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 Ao avaliarem positivamente a tarefa feita em conjunto, os alunos apontaram a 

possibilidade de sanar dúvidas com o colega como um aspecto importante para a resolução 

dos exercícios de compreensão textual, contribuindo para o cumprimento da tarefa. Os 

seguintes excertos certificam essa análise. 

 

Durante a realização da tarefa com o colega, você: conseguiu resolver bem os exercícios; 

razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 
 

[ 34 ]   → Marcos: Bem. Porque a única que eu estava com dúvida, ele conseguiu ajudar, aí a gente 

consegui responder. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

[ 35 ]   → João: Foi bem, porque as dúvidas que eu tinha ele me orientou, ele sanou minhas dúvidas. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 João também expressou a sua preferência em realizar a tarefa em dupla por acreditar 

que o colega pode ajudar a asseverar seu conhecimento e sanar suas dúvidas. É interessante 

evidenciar a relevância da interação exposta por João, especialmente no trecho: “fica ali 

naquele espaço, você não sabe se aquilo tá certo. Daí você vai interagir com o colega, ele já 

sana suas dúvidas”. Essa necessidade de testar suas ideias faz parte do processo natural de 

aprendizagem e o trabalho colaborativo abre portas para que isso possa acontecer com mais 

frequência, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo dos interagentes (VYGOTSKY, 

1998). 

 

[ 36 ]   → Professora-Pesquisadora: Você gostaria que tarefas em dupla ou em grupos 

continuassem fazendo parte das aulas de inglês? Se positivo, por quê? Se negativo, por 

quê? 

João: Sim. Por causa dessa visão geral, é legal a gente interagir com as pessoas. Eu acho 

bem melhor que fazer sozinho, tipo você faz uma tarefa, fica ali naquele espaço ali, você 

não sabe se aquilo lá tá certo. Daí você vai interagir com o colega, ele já sana suas 

dúvidas, daí você já pega um dicionário e melhora mais ainda, acho melhor do que fazer 

sozinho. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 Vários alunos também mencionaram o ganho em relação ao vocabulário como um 

fator preponderante. Quando apresentamos a análise das interações pudemos verificar que os 

alunos recorriam aos seus pares para saber o significado de palavras desconhecidas e para 

auxiliar na compreensão do contexto. Os excertos 37 e 38 mostram que a possibilidade de 

aprender novas palavras favoreceu o processo de leitura colaborativa, propiciando uma 

melhor compreensão do texto. 
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[ 37 ]   → Patrícia: Senti aprendendo coisas novas com ele, que nem as palavras que eu não sabia, 

que ele sabia, aí ele me ensinou. 

 (Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

[ 38 ]   → João: Ler bem o texto, por causa que ele sabia as palavras que eu não sabia, aí a gente 

interagiu no texto, o que eu não sabia ele me falou e o que eu sabia eu falei pra ele. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

3.2.1.3 Possibilidade de interagir em uma relação mais igualitária e, com isso, poder 

contar com a ajuda do outro, dividir responsabilidades e ter mais segurança na 

resolução das tarefas 

 

 Podemos perceber que, durante a resolução colaborativa das tarefas de compreensão 

textual, a oportunidade de dialogar com o colega para tirar dúvidas é vista de forma mais 

amistosa, em uma relação mais igualitária do que com o professor. Por mais que o professor 

promova um ambiente amigável e seja aberto a perguntas, observamos um certo receio por 

parte dos alunos em recorrer a ele para sanar dúvidas ou questionar sobre algo. Talvez isso 

ocorra pelo fato de o educador ser considerado a autoridade máxima da sala de aula e de os 

alunos temerem passar por possíveis constrangimentos, embora saibamos que esse tipo de 

situação também possa acontecer entre os pares de aprendizes, conforme apontado por 

Menezes (2010). Essa percepção pode ser verificada no exemplo 36, quando Alex expõe sua 

opinião acerca do trabalho em dupla e da relação professor e aluno. 

 

[ 39 ]   → Professora-Pesquisadora: Você gostaria que tarefas em dupla ou em grupos 

continuassem fazendo parte das aulas de inglês? Se positivo, por quê? Se negativo, por 

quê? 

Alex: Sim. Porque...em alguma coisa é melhor fazer sozinho, mas em outra é melhor 

fazer em dupla porque um acaba ajudando o outro... em compreensão...às vezes, a gente 

com o professor... talvez a gente não queria perguntar alguma coisa ou então, não acha 

alguma coisa no dicionário, mas meu colega achou, aí dá pra gente trocar uma ideia. 

Professora-Pesquisadora: Você acha que fica mais à vontade de perguntar para o colega 

do que para o professor? 

Alex: Acho que sim. Acho que sim... porque com o colega a gente tem 

mais...assim...convivência, e o professor..., não o seu caso assim, mas tem muitos 

professores que acham até ruim ficar perguntando...sabe? 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 Quando questionados se prefeririam ter lido o texto sozinho a maioria dos alunos 

respondeu que não, afirmando que a possibilidade de interagir com o colega ajuda a 

compreender melhor o texto. No excerto a seguir, João justifica sua resposta analisando o seu 

próprio conhecimento da língua inglesa, reforçando a necessidade do outro para auxiliá-lo. 
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Essas impressões apareceram com bastante frequência em nossos dados, o que evidencia a 

aprendizagem colaborativa como uma estratégia relevante no processo de ensino e 

aprendizagem de LE/L2 numa abordagem instrumental. 

 
[ 40 ]   → João: Não. Por causa que eu não faço um curso na área de inglês, tipo CCAA, numa 

escola assim, de inglês. Então, eu não tenho um conhecimento muito aprofundado, 

aí...é...ajudando um ao outro, pra mim foi mais fácil do que ler sozinho. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

O fragmento 41 apresenta a opinião do aluno Ricky que ressalta a importância de 

aprender mais, fato que, segundo ele, pode não acontecer quando o parceiro não consegue 

ajudar. Essa percepção pode ser analisada sob a égide do construto ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal) de Vygotsky, cuja afirmação defende que o desenvolvimento 

potencial pode tornar-se real com a ajuda de um par mais competente ou mais capaz. Vejamos: 

 
[ 41 ]   → Ricky: Não. A gente faz alguma coisa bem, mas se tiver outra pessoa ajudando, 

principalmente se entender do assunto, que não seja uma pessoa também que não vai 

saber de nada, a pessoa vai te passar as ideias melhores, faz você ver uma palavra 

melhor... tipo assim... a pessoa percebe que você ignorou alguma coisa que não poderia 

ter sido ignorada, né? Clareia melhor. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

 Pudemos notar que, com o desenvolvimento do trabalho em pares, a responsabilidade 

em resolver as tarefas era dividida entre eles. Desse modo, acreditamos que a cooperação 

acontecia de forma comprometida, pois, conforme dito por Dirceu no trecho a seguir, a sua 

dupla analisava junto cada etapa, decidindo qual o melhor caminho. Por conseguinte, quando 

chegavam a um acordo, tinham mais segurança em suas respostas, validando-as, como pode 

ser observado a seguir. 

 
[ 42 ]   → Dirceu: Essa interação lá com o colega foi...acaba você tendo mais segurança na hora de 

você escolher a opção, que é não é mais você sozinho que está decidindo, é você e o seu 

colega. E muitas das vezes, a lógica dele, a forma com que ele pensou foi melhor que a 

sua, foi mais rápido que o seu raciocínio e até algumas coisas que você jurava que era 

aquilo... “Não, realmente não é, é isso que meu colega falou”... E isso, foram os pontos 

positivos, essa coisa de você analisar junto cada etapa. 

Professora-Pesquisadora: Você preferiria ter feito a tarefa sozinho? Por quê (não)? 

Dirceu: Olha...não, pois, assim, apesar de que quando você está sozinho, você se 

concentra com você mesmo e tudo, mas, assim, foi possível perceber que, quando você 

realiza a atividade em dupla, essa questão da segurança que eu havia falado anteriormente 

e a interação mesmo com o seu colega, ter uma pessoa com você e vocês dois podem 

descobrir juntos aquela determinada atividade que você está fazendo e não sozinho, então 

você divide o aprendizado, há uma divisão (?) de conhecimentos e tudo. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 
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3.2.2 Aspectos negativos 

 

 Os participantes relacionaram no decorrer das entrevistas dois aspectos negativos: a 

possibilidade de permanência de dúvidas e a falta de confiança no conhecimento do outro. 

 

3.2.2.1 A possibilidade de permanência de dúvidas 

 

 Quando pedimos aos alunos para indicar que aspectos negativos viam no trabalho 

realizado em pares, a possibilidade de permanência de dúvidas foi um dos aspectos mais 

citados nas respostas dos alunos. Essa percepção também é relatada em outros estudos sobre a 

aprendizagem colaborativa, como em Figueiredo (2001) e em Sabota (2002). Quando 

trabalhamos com esse tipo de aprendizagem, é possível que os aprendizes não consigam 

ajudar uns aos outros, mas isso faz parte da interação, o que não impede o desenvolvimento 

natural da aprendizagem (FIGUEIREDO, 2007). Podemos dizer também que, como essa 

perspectiva pode ser considerada nova no contexto aqui investigado, os alunos ainda estão 

aprendendo a trabalhar em pares, portanto, surgem muitas incertezas. Essas dúvidas talvez 

não sejam esclarecidas, apesar de os alunos contarem com o apoio do professor para elucidá-

las, mas podem estimular a busca pelas respostas em outros momentos ou ambientes. Os 

excertos a seguir ilustram essa análise. 

 
[ 43 ]   → Dirceu: Agora o ponto negativo seria...no sentido geral do texto...ao tentar 

compreender o texto, tivesse expressões assim..de alguma forma que nem mesmo eu e 

nem mesmo o colega conseguisse entender esse texto, então, de modo, assim  que, como 

nenhum tem o conhecimento sobre aquela determinada expressão, pudesse ficar...haver 

dúvida e até curiosidade em saber a questão, mas por falta de compreensão dos dois sobre 

as palavras e expressões, acredito que isso seja um ponto negativo. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

[ 44 ]   → Renner: Os negativos é porque tava dando alguns erros lá e nem ele e nem eu sabia como 

resolver, mas depois a gente conseguiu. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

3.2.2.2 A falta de confiança no conhecimento do outro 

 

 Em relação à leitura e à resolução colaborativa das tarefas, o segundo aspecto 

identificado como negativo pelos alunos abrange a falta de confiança no conhecimento do 

outro. Vejamos: 
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[ 45 ]   → Jorge:  E a negativa é que como ele sabia menos, não tinha como ele entender um pouco

 o texto, sabe?     (Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

 Apesar de o aluno Jorge achar que seu colega, João, sabia menos que ele, houve 

momentos na interação em que João ajudou Jorge a compreender e solucionar melhor uma 

das questões, salientando as afirmações de Wells (1997,
 39

 citado por FIGUEIREDO, 2007) e 

de Donato (1994) ao ressaltarem que, mesmo os interagentes estando em diferentes níveis de 

conhecimento, ambos podem contribuir para executar a tarefa. Podemos comprovar essa 

análise por meio do trecho a seguir, obtido na interação da dupla para a realização da tarefa 1, 

em que João explica para Jorge que é por meio da energia que a relação entre as palavras 

apresentadas se estabelece, utilizando seu conhecimento prévio sobre o assunto para ajudar o 

colega a responder ao exercício. 

 
[ 46 ]   → Jorge:  Transistores. Eu acho que é transistores. (referindo-se a transceivers) 
 João: Energia. 

 Jorge:  Transceivers. Energia é energy, ou power. 
 João:  Não, mas a relação que se estabelece entre estas palavras é energia. 
 Jorge: Ah..energia. 

 João:  ...pega energia, carga elétrica, chips, precisa de energia para funcionar... 
 Jorge:  É verdade...deixa eu mudar o meu. 

(Tarefa 1) 

 

 No excerto a seguir, Marcos também expressa a falta de confiança no conhecimento do 

colega como ponto negativo da interação em pares. Em seu comentário, podemos perceber 

que ele teme a possibilidade de cometer erros caso confie na opinião de seu colega, e essa 

circunstância faz que ele duvide do seu próprio conhecimento. Embora reconheçamos que tal 

aspecto possa dificultar a dinâmica do trabalho em duplas, acreditamos que essa postura 

demonstra preocupação com o cumprimento bem-sucedido da tarefa, bem como proporciona 

momentos de verificação de aprendizagem, confirmando ou refutando ideias preconcebidas, o 

que auxilia no desenvolvimento da aprendizagem de uma LE/L2 (DONATO, 1994; 

FIGUEIREDO; 2006; SWAIN, 2000). 

 

[ 47 ]   → Marcos: O ponto negativo é que talvez alguma questões que eu achei que talvez tava 

certa e ele fala que talvez a resposta seja outra e aí faz é confundir um pouco a gente. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

  

 Os dois excertos a seguir ilustram a falta de confiança no conhecimento do outro, uma 

vez que os alunos veem a contradição de opiniões como um ponto negativo. Observemos: 

                                                 
39

 WELLS, G. The zone of proximal development and its implications for learning and teaching, 1997. 

Disponível em: < http://www.oise.utoronto.ca/~gwells/zdp.discussion.txt>. Acesso em 24 set. 1998. 
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[ 48 ]   → Dirceu:  Bom...os pontos negativos seriam a posição diferente de interpretação de cada 

um durante a realização, cada um tem uma opinião sobre uma determinada tela, sobre uma 

determinada opção a tomar. Então, talvez fosse os pontos negativos, essa contradição. 

“Não, escolhe essa”. “Não, mas é aquela dali”. 

    (Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

[ 49 ]   → Alex:  Negativo...é que talvez eu tenha uma ideia contrária a dele...e por isso...alguma 

questão talvez não seja, não seria... igual eu queria porque a gente tem ideia contrária... 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 Como vimos no capítulo 1 deste estudo, as divergências fazem parte do trabalho em 

grupo e têm papel importante durante a interação, visto que, ao surgirem, testam o 

conhecimento dos aprendizes, oportunizam a negociação de significados e chamam a atenção 

acerca de possíveis aspectos não observados anteriormente. Essa contradição de opiniões é 

natural no desenvolvimento do diálogo e pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem 

de LE/L2 (SWAIN, 2000). 

 

3.2.3 Trabalho individual x trabalho em pares 

 

 Em relação ao trabalho colaborativo, apresentamos alguns excertos das entrevistas 

que ilustram a opinião dos alunos sobre a possibilidade de interagir e trocar ideias para 

resolver as tarefas, bem como as suas percepções acerca do trabalho individual. 

 Nos trechos da entrevista 1, Erick aponta as suas percepções em relação à leitura 

realizada individualmente (exemplo 50) e à leitura com o colega (exemplo 51). De acordo 

com suas respostas, podemos dizer que, com a ajuda do colega, Erick conseguiu sanar 

algumas dúvidas e compreender melhor o texto, ressaltando que a colaboração pode facilitar o 

processo de aprendizagem (VYGOSTKY, 1998). É relevante notar também a fala de Erick 

sobre a sua contribuição para a realização da leitura em pares, posicionando-se como sujeito 

participante da interação (BAKHTIN, 2009), o que demonstra sua preocupação com o bom 

desenvolvimento do trabalho em conjunto. 

 
Durante a leitura individual, você: conseguiu ler bem o texto; conseguiu ler razoavelmente o texto; 

não conseguiu ler o texto? Por quê? 

 
[ 50 ]   → Erick:  Ler razoavelmente. 
 Professora-Pesquisadora: Por quê? 
 Erick: Eh...hora que eu fui ler...muitas palavras eu não conhecia...quando eu fui para a

 dupla, melhorou um pouquinho...mas quando li individualmente foi muito difícil mesmo,

 eu tive dificuldade. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 
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Durante a leitura com colega, você: conseguiu ler bem o texto; conseguiu ler razoavelmente o texto; 

não conseguiu ler o texto? Por quê? 

 

[ 51 ]   → Erick:  Consegui ler o texto bem, melhorou alguma coisa, porque quando eu tava fazendo

 com o colega...ãh...algumas dúvidas que eu tinha, ele me esclareceu, em relação à

 linguagem do texto. Então, aí, acabou tendo uma troca de opiniões, e juntando o que eu

 tinha entendido e o que ele sabia, a gente conseguiu ter uma ideia mais do contexto. 

 (Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

 Observemos as respostas da aluna Patrícia a essas mesmas perguntas da entrevista 1: 

 
[ 52 ]   → Patrícia: Razoável, porque tinha umas palavras lá que eu não sabia, porque...falsos 

 cognatos...você pensa que é uma coisa..., você vai ver...é outra coisa diferente.  

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

[ 53 ]   → Patrícia: Bem. Porque ele tinha um conhecimento maior, e a gente foi juntando os nossos 

 conhecimentos e deu para entender melhor o texto. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 

 Podemos perceber, portanto, que, para Erick e Patrícia, ler bem um texto é saber o 

significado de suas palavras. Essa ideia nos parece ainda muito presente na fala dos alunos e 

pode ser justificada, segundo acreditamos, pela forma como a leitura em LE/L2 é trabalhada 

na escola, caracterizando-se por delimitar um único e correto sentido para o texto, o que pode 

levar o aluno a pensar que o conhecimento das palavras pressupõe o significado do texto, 

como nos alerta Coracini (2010). Os estudos de Carmagnani (2010, p. 96) indicam que os 

estudantes tendem a achar que “aprender uma língua é aprender palavras e memorizar listas 

de palavras”, tais percepções, como vimos, corroboram essa constatação no que diz respeito à 

leitura.  

 Apesar de os alunos terem essa concepção de leitura, é possível observar que, no 

momento da interação, eles trocam informações, buscam apoio no conhecimento do outro 

para compreender melhor o texto e realizar corretamente a tarefa, caracterizando o 

desenvolvimento da ZDP, uma vez que o par mais experiente contribui para o processo de 

aprendizagem do menos experiente, o que pode propiciar mais autonomia ao aprendiz 

iniciante, fazendo que ele desenvolva-se cognitivamente e possa resolver a tarefa sozinho 

posteriormente (VYGOSTKY, 1998).  

 Os excertos 54 e 55 apresentam as opiniões dos alunos Dirceu e Marcos sobre a 

diferença entre as duas leituras, sozinho e com o colega, no que diz respeito, sobretudo, à 

compreensão do texto. Vejamos: 
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[ 54 ]   → Dirceu:  Bom, a diferença é que quando você lê o texto sozinho, você acaba criando um

 conceito assim, um conceito assim...individual seu, sobre aquele texto, independente do

 sentido dele. Já quando você lê o texto com o colega...eh..., como o texto é em inglês, a

 forma de interpretação, há, vamos dizer, divergências na forma de interpretação, por mais

 que o sentido seja o mesmo, acaba assim...que um entendeu um pouco diferente do que

 você compreendeu o texto, então acredito, assim, que é essa a diferença... quando você lê

 sozinho, você cria um conceito seu, mas ao ler, assim, com o colega, você, além do

 conceito seu, você tenta compreender o conceito dele, que nem sempre vai ser igual ao

 conceito que você tem...  

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 
[ 55 ]   → Marcos: Individual é bom porque tem a parte que...talvez você pode estar certo e talvez o 

colega dá uma opinião e a gente acaba errando alguma questão, mas eu gostei mais de fazer 

com o colega porque algumas coisas a gente não sabe muito..., e juntando a ideia dos dois 

costuma dar mais certo do que errado. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

 A partir do relato de Dirceu e de Marcos, é possível verificar o entendimento do ato 

de ler e compreender um texto como uma atividade interacional entre leitor-texto-autor, sendo 

os sentidos criados e determinados pelo momento sócio-histórico vivenciado por esses 

sujeitos, interagentes dessa leitura (CORACINI, 2010; DELL‟ISOLA, 2001; KLEIMAN, 

2000; LEFFA, 1999; MOITA LOPES, 1996). Em ambos os excertos, podemos depreender a 

importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de 

uma LE/L2, principalmente em relação à habilidade de ler, não nos esquecendo do grande 

valor do trabalho individual nesse processo. Dessa forma, essas práticas pedagógicas podem 

ser consideradas como estratégias essenciais na complexa tarefa de ensinar e aprender a ler 

em outra língua. 

 Quando questionados se prefereriam ter lido o texto sozinhos, a maioria dos 

participantes respondeu que não, mas outros responderam que sim. A título de ilustração, 

apresentamos um excerto da entrevista 1 (56) e um da entrevista 2 (57). 

 

[ 56 ]   → Patrícia: Não. 
  Professora-Pesquisadora: Não? Por quê? 

Patrícia: Não...rs...porque eu não sou muito boa em inglês, então eu não ia entender 

quase nada do que tava escrito lá. 
(Entrevista sobre a tarefa 1) 

 
[ 57 ]   → Alex: Sim, porque acho que sozinho...a gente...sei lá...tem a opinião da gente e...talvez 

  com o seu colega, a opinião dele talvez confunde a sua, às vezes fica assim: “Ah...será que 

  é certo ou será que não...será que eu pus errado...” ou então atrapalha o seu raciocínio, 

  assim..., às vezes cê tá pensando numa resposta, aí ele vai e fala... “não...e isso aqui..., não 

  sei o que...”, aí você acaba desviando. 
(Entrevista sobre a tarefa 2) 
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 Essas considerações elucidam as diferenças naturais de aprendizagem entre as pessoas 

e também sobre os diferentes níveis de conhecimento da língua numa mesma sala, 

requisitando do professor um bom planejamento, utilizando equilíbrio e variedade de 

exercícios, para atender às necessidades dos alunos (AEBERSOLD; FIELD, 1997). Assim, 

acreditamos que as falas dos participantes demonstram suas preocupações, enquanto 

aprendizes, com a sua forma de aprender, o que ilustra as convicções de Scarcella e Oxford 

(1992) sobre as diferenças individuais dos alunos, que nos alertam, ainda, para a necessidade 

de diferentes tipos de assistência docente para um desempenho mais eficaz do aluno. 

 Outro ponto importante que podemos destacar recai sobre a parceria da dupla Dirceu e 

Patrícia, ambos empenhados em trabalhar juntos, preocupados em aprender mais. Esse 

entrosamento nem sempre acontece, pois podemos nos deparar com interesses e posturas 

diferentes, ocasionando problemas no desenvolvimento do trabalho em conjunto, conforme 

foi apontado por Menezes (2010). Nesse sentido, é possível verificarmos a relevância da 

aprendizagem colaborativa em cursos de inglês para fins específicos, visto que a interação 

proporciona aos alunos momentos de verificação de aprendizagem, de novas descobertas, 

como outras maneiras de compreender algo ou de fazer determinado exercício, oportunizando 

a co-construção de conhecimento. Os excertos a seguir, retirados da entrevista sobre a tarefa 3, 

certificam essa  análise. 

 
Durante a realização da tarefa com o colega, você: conseguiu resolver bem os exercícios; 

razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

 
[ 58 ]   →  Patrícia: Foi bem, só que foi diferente porque eu tinha feito de HD para outro HD e ele 

lá... tinha feito do HD pro pendrive. Aí a gente teve que fazer de novo porque...pra não ter 

diferença, aí foi bom, foi tranquilo. Assim...eu aprendi de outra forma, porque eu tinha 

feito de uma e depois eu tive que fazer de outra, a gente teve que fazer junto. 
(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

[ 59 ]   → Dirceu: Bem, porque...tem aquele ditado “Duas cabeças pensam melhor que uma”, né? E 

também pelo sentido assim que, como cada um fez individual, então, cada um aprendeu 

do seu modo e ao fazer a atividade em dupla foi mais fácil compreender... até porque, no 

caso, a pessoa com quem eu fiz a atividade em dupla, né, o nosso modo de pensar, as 

nossas respostas ficaram assim, a maioria coerente, né? O mesmo pensamento, até a 

mesma leitura do programa, a interpretação ficou a mesma. Então, foi melhor, foi mais 

fácil cumprir cada etapa. 

 (Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

 Já o par Alex e Erick teve alguns contratempos durante as interações, conforme vimos 

na primeira parte da análise dos dados, demonstrando que há também dificuldades no trabalho 

colaborativo. Percebemos, durante a transcrição das interações desse par, pouco 
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comprometimento em realizar os exercícios, muita pressa em terminá-los, principalmente por 

parte do aluno Alex. Ambos acreditam que Alex é o par mais experiente e por isso, Alex 

acredita que Erick não tem muito a ensinar-lhe. Para ilustrar, apresentamos a fala do aluno 

Alex. 

 

[ 60]   → Alex: Com o colega...ah...foi razoável...porque às vezes, igual...ele sabia menos inglês 

que eu, aí, às vezes ele não sabia alguma coisa, aí eu falava: “não...é isso aqui” e tal... 

 Professora-Pesquisadora: Então, você acha que por ele não ter tanto domínio da 

língua...você achou que ele não ajudou tanto quanto você gostaria? 

 Alex: É. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

 Embora tal situação ocorra no trabalho colaborativo, acreditamos que não seja 

empecilho para o seu desenvolvimento, visto que há possibilidade de a dupla entrosar-se com 

o tempo ou, caso necessário, fazer mudança de pares. Essas questões devem ser analisadas 

pelo professor, considerando o contexto e as características de seus alunos, para que a 

aprendizagem colaborativa seja realmente produtiva, ajudando no desenvolvimento cognitivo 

dos indivíduos, e não um momento de frustração. 

 No excerto a seguir, Max faz uma análise das tarefas realizadas em duplas, apontando 

os motivos pelos quais gosta de trabalhar em conjunto. Adicionado a isso, ele relata que o 

aprendizado da língua inglesa, para ele, é “meio diferente”, pois o uso da língua não faz parte 

do seu cotidiano. Diante dessa dificuldade, Max afirma que contar com o conhecimento do 

colega é muito importante para ajudá-lo a compreender melhor a disciplina de inglês. Essas 

impressões reforçam o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa em contextos de 

ensino de inglês para fins específicos, uma vez que a interação contribui para que a língua-

alvo seja praticada com mais frequência, tornando-se, de fato, um veículo de comunicação, 

mais próxima à realidade dos alunos e, portanto, mais útil, o que corrobora os pensamentos de 

Widdowson (2005) e de Vygostky (1998) sobre a necessidade e a relevância desse 

conhecimento para a vida dessas pessoas. 

 

[ 61 ]   → Professora-Pesquisadora: Você gostaria que tarefas em dupla ou em grupos 

continuassem fazendo parte das aulas de inglês? Se positivo, por quê? Se negativo, por 

quê? 

Max: Sim. Porque eu acho interessante e importante que haja união, né? Tanto que 

interajam mais as pessoas... e como o inglês é assim uma matéria meio diferente, assim 

como... a gente... não é o nosso dia a dia, não é o nosso hábito, então, eu acho importante 

o trabalho em dupla nessa matéria porque ajuda a compreender melhor. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 
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 Ao compararem os trabalhos realizados individualmente e em dupla, os alunos 

destacaram as diferenças e apresentaram suas opiniões a respeito de ambos. Vimos que a 

maioria prefere realizar as tarefas em conjunto, principalmente nas aulas de inglês, pois, assim, 

podem contar com o colega para tirar dúvidas, discutir ideias, ajudar a compreender melhor a 

língua. Dessa forma, a aprendizagem colaborativa mostra-se como uma abordagem bastante 

inspiradora de ser implementada ou mais trabalhada em contextos de ensino de inglês para 

fins específicos. 

 

3.2.4 Impressões sobre as tarefas 

 

 No planejamento e elaboração das tarefas, procuramos trazer conteúdos que fossem 

interessantes aos alunos, promovendo maior motivação para realizá-las (HARDING, 2007; 

HUTCHINSON; WATERS, 1987), com o objetivo de proporcionar uma aprendizagem mais 

significativa e efetiva. Conforme detalhado na metodologia deste estudo, a tarefa 1 tratava de 

uma reportagem sobre tecnologia, configurando-se como um texto mais informativo. Já as 

tarefas 2 e 3 foram pensadas em conjunto com o professor de informática, pois na pretensão 

de trabalhar interdisciplinarmente, queríamos relacionar os conteúdos para favorecer o 

processo de ensino-aprendizagem do inglês, incentivando os nossos alunos a perceber a 

importância de tais conhecimentos para a sua vida acadêmica e profissional (HOLMES, 1981; 

WIDDOWSON, 2005). Os trechos a seguir, apresentam, portanto, as impressões dos alunos 

sobre as tarefas, retiradas das respostas da primeira pergunta de cada entrevista. Para que a 

análise comparativa possa ser mais bem visualizada e compreendida, optamos por explicitar 

as três respostas do mesmo participante de forma ordenada. 

 

Você se sentiu motivado de alguma forma para ler o texto? Por quê (não)? 

 

[ 62 ]   → Max: Não...rs... 

 Professora-Pesquisadora: Por quê? 

 Max: Não, não senti...tipo assim...inglês...não entendo muito, aí para ler acho meio

 complicado. 

 Professora-Pesquisadora: Mas nem o título, o assunto você achou interessante? 

 Max: Não...achei assim um pouco interessante as partes que entendi mais ou menos,

 assim... até que deu para entender. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

[ 63 ]   → Max: Senti... 

 Professora-Pesquisadora: Por quê? 

 Max: Bom, desta vez assim...eu saí até melhor, me senti até melhor na prova, mais

 aberto...não sei...mais aberto nesta prova do que na outra. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 
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[ 64 ]   → Max: Fiquei. 

 Professora-Pesquisadora: Por quê? 

Max: Porque assim, trabalhar diretamente com software é melhor que trabalhar... um 

pouco assim na teoria, gosto mais na prática. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

[ 65 ]   → João: Sim, era um assunto interessante, legal. 

(Entrevista sobre a tarefa 1) 

[ 66 ]   → João: Hardware, né? Claro...rs... 

 Professora-Pesquisadora: Por quê? 

 João: É na área, né, que a gente tá estudando...foi legal...boa sacada! 

             (Entrevista sobre a tarefa 2) 

 
[ 67 ]   → João: Sim, pela questão de ser informática, relacionado com o assunto que a gente mexe... 

ainda mais naquelas ferramentas lá que é bem útil pra gente. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

 Com base nos nossos dados, podemos dizer que a tarefa 2, em comparação com a 

tarefa 1, despertou maior interesse e motivação, não só pelo conteúdo e pela 

interdisciplinaridade, mas também por apresentar uma linguagem mais fácil, textos mais 

curtos e figuras ilustrativas. Tais averiguações podem corroborar o estudo de Walter (2007), 

intitulado “First to second language – reading comprehension: not transfer, but access”, o 

qual indica que, possivelmente, textos com cerca de 100 (cem) palavras podem ser mais 

benéficos para leitura de nível baixo-intermediário, e também pelos trabalhos de Socorro 

Evaristo e colaboradores (1996) e de Dias (1996) sobre a relevância de imagens como 

estratégia facilitadora de compreensão textual. 

 No final da terceira entrevista, quando questionamos quais das três tarefas os alunos 

haviam gostado mais de fazer, a tarefa 3 foi a mais citada, com 80% da preferência e a tarefa 

2, com os outros 20%. Ao indagarmos o porquê dessa preferência, a justificativa dada pela 

maioria estava relacionada à questão da última tarefa ter sido prática.  

 Outro fator importante que podemos destacar nas tarefas 2 e 3 está relacionado ao 

fato de buscarmos atender às necessidades dos alunos, uma das premissas básicas do inglês 

para fins específicos. Como a maioria deles já possuía um certo conhecimento na área, visto 

que estavam cursando o segundo semestre da formação técnica à época da pesquisa, muitos 

reconheceram a relevância da aquisição daqueles conhecimentos para sua aprendizagem da 

área de informática, o que explica o fato de terem gostado mais de fazer essas tarefas. Os 

comentários no final da segunda e da terceira entrevistas ratificam essas constatações, 

vejamos: 
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[ 68 ]   → João: Foi...foi legal, eu gostaria que tivesse mais de hardware, tivesse mais da área de

 informática, foi legal fazer as tarefas em inglês contando com a área de informática. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 
[ 69 ]   → Marcos: Achei bem legal por causa do tema, né? Pois é o tema que a gente tá vendo aqui,

 mais, assim, sobre informática, motiva um pouco. E assim... esse tinha a ver com a parte 

 de manutenção, que a maioria das pessoas gostam, que é a parte da placa mãe, do slot, 

 esses trem. 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 
[ 70 ]   → Alex: Essa foi melhor. Melhor conteúdo, assim do texto, melhor compreensão. Talvez esse 

 texto tava assim numa linguagem melhor de se entender do que a outra, tava mais termos

 técnicos assim, sabe... 

(Entrevista sobre a tarefa 2) 

 

Em relação ao seu conhecimento da língua inglesa, quais das tarefas você considera que mais 

favoreceram o seu aprendizado? Por quê? 

 
[ 71 ]   → Alex: Acho que esse último porque a gente pôde usar o inglês na prática mesmo pra fazer a 

atividade. Porque na última, se você não soubesse ou não entendesse o inglês, no final não 

daria o resultado certo. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

[ 72 ]   → Ricky: A 3ª. Porque mostra se você está demorando muito pra fazer uma coisa que é curta, 

ou seja, você não está bem no inglês, né? Porque você tem que traduzir e se você demorou 

muito pra traduzir, quer dizer que a pessoa precisa muito mais, porque isso pode te 

atrapalhar na vida profissional. Porque, talvez, você pega um software e você precisa 

instalar isso. Você não pode demorar 2 ou 3 horas só pra entender o que o software está 

precisando. 

(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 
[ 73 ]   → Marcos: Acho que essa última mesmo, porque a gente, em termo de software, a gente 

sempre tem que prestar bastante atenção em qual opção escolher para não...até, talvez, 

danificar a máquina do cliente.  
(Entrevista sobre a tarefa 3) 

 

Com a análise dos dados, pudemos perceber que os alunos se utilizaram de várias 

estratégias para mediar a aprendizagem. Observamos também que a interação foi positiva, 

apresentando aos participantes novas formas de aprender. Outro ponto de destaque recai sobre 

a relevância do planejamento interdisciplinar de tarefas em cursos de inglês para fins 

específicos, visto que, conforme apontado nos nossos resultados, encontramos exemplos de 

apoio no conhecimento trabalhado em outras disciplinas do curso para realizar as tarefas e 

para negociar significados, o que proporcionou, aos participantes deste estudo, mais 

motivação e interesse em aprender. 
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A partir da análise dos nossos dados, procuraremos, na próxima seção, responder às 

perguntas norteadoras desta pesquisa, bem como apresentar algumas reflexões a respeito da 

utilização do trabalho colaborativo em aulas de leitura em inglês para fins específicos, 

especialmente em contexto de formação de jovens numa abordagem técnico- profissional.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta seção está organizada em cinco partes. Primeiramente, retomamos as perguntas 

de pesquisa. Em seguida, apresentamos algumas implicações deste estudo para o processo de 

ensino-aprendizagem de LE/L2 numa abordagem instrumental. Na terceira e quarta partes, 

encontram-se as limitações da nossa investigação e as sugestões para trabalhos futuros, 

respectivamente. Por último, apresentamos nossas considerações finais acerca do estudo 

realizado. 

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

   

 Ao retomar as perguntas que nortearam o nosso estudo, buscaremos responder a elas 

com base nos resultados obtidos e na teoria explicitada no Capítulo 1. 

 

Que estratégias os alunos utilizam para ler e para solucionar colaborativamente eventuais 

questões surgidas durante a tarefa de leitura? 

 

Pudemos observar, através da análise das interações, que os alunos fizeram uso de 

atividades sociocognitivas para ler e solucionar colaborativamente questões que surgiram 

durante os exercícios de leitura. Para tanto, discutir sobre procedimentos da tarefa e resolver 

problemas foram as atividades sociocognitivas mais utilizadas pelos participantes, com o 

intuito de organizar e desenvolver o trabalho colaborativo para que a tarefa fosse cumprida 

com sucesso. 

Conforme vimos, ao discutirem sobre como executar a tarefa, os aprendizes 

coordenavam sua própria aprendizagem agindo com maior independência e autonomia 

(BRUFFEE, 1999; VILLAMIL; GUERRERO, 1996). Desse modo, quando os alunos se 

deparavam com alguma dúvida ou dificuldade, procuravam uma solução em conjunto, 
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comparando os seus entendimentos, negociando e co-construindo significados. Nesse sentido, 

a atividade sociocognitiva de discutir sobre os procedimentos da tarefa propiciava a 

organização do pensamento, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo dos aprendizes, 

além de ajudar no cumprimento bem-sucedido das tarefas, o que substancia sua importância 

no processo de aprendizagem de línguas (BROOKS; DONATO, 1994; VILLAMIL; 

GUERRERO, 1996).  

Os dados também evidenciaram que, ao surgir algum impasse durante a leitura e a 

resolução colaborativa dos exercícios, os participantes buscavam resolvê-lo, trocando ideias 

com o colega, apoiando-se em seu conhecimento e em sua compreensão do texto. Quando não 

conseguiam resolver sozinhos, a professora-pesquisadora era chamada e ajudava na solução 

do problema, não apresentando as respostas prontamente, mas oferecendo caminhos 

diferentes para alcançarem os objetivos da tarefa. Esse exercício de confrontar informações, 

testar hipóteses, tirar dúvidas fazia que os alunos ativassem seus esquemas sobre aquele 

determinado assunto, recorressem às suas memórias para defender suas opiniões e 

certificassem o seu próprio conhecimento da LE/L2. Por conseguinte, a atividade 

sociocognitiva de resolver problemas era utilizada com vistas à resolução das tarefas 

propostas e dava base ao processo cognitivo, favorecendo o desenvolvimento do trabalho 

colaborativo e da aprendizagem. 

Nesse sentido, o uso dessas duas atividades sociocognitivas durante as interações 

propiciou aos alunos oportunidades de tornarem-se co-responsáveis pelo seu próprio 

conhecimento, conferindo-lhes mais autonomia no processo de ensino-aprendizagem
40

, 

principalmente em termos de compreensão textual. Isso porque os aprendizes negociavam 

estratégias para ler e compreender o texto, bem como buscavam saber o significado de 

palavras ainda desconhecidas, requisitando a ajuda do colega, do dicionário e/ou do professor, 

o que talvez pudesse não ocorrer se estivessem trabalhando sozinhos. Tais atitudes 

demonstram engajamento e preocupação com a sua aprendizagem, auxiliando em seu 

desenvolvimento, o que ratifica a relevância da colaboração no processo de leitura em língua 

inglesa, especialmente numa abordagem instrumental. 

 

 

                                                 
40

 O processo aqui engloba ensino e aprendizagem, pois acreditamos que os alunos, no momento de interação, 

podem ensinar e aprender uns com os outros. 
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No processo de colaboração, que estratégias mediadoras os participantes utilizam para 

compreender o texto e resolver as tarefas propostas? 

 

Com base em nossos dados, verificamos que os participantes utilizaram-se das 

seguintes estratégias mediadoras: o emprego de fontes externas; apoio no conhecimento 

metalinguístico; e o uso de scaffolding para compreender o texto e resolver as tarefas 

propostas. Como o fornecimento de scaffolding ocorreu de formas diferentes, decidimos 

subdividi-lo em subestratégias, a saber: ativação de esquemas; uso do texto; e uso de 

perguntas. 

 Conforme pudemos perceber em nossa análise, o emprego de fontes externas, como o 

dicionário e o professor, contribuiu para mediar a interação, uma vez que ao recorrer a essa 

estratégia, os alunos negociavam significados e entendimentos, que eram refutados ou 

confirmados com a ajuda desse apoio externo. Nesse sentido, durante o trabalho colaborativo, 

essa estratégia mediadora auxiliava na compreensão textual e no cumprimento bem-sucedido 

das tarefas.  

 Não podemos nos esquecer de que o uso do dicionário em curso de inglês para fins 

específicos é muito importante e necessário, devendo ser bem elucidado pelo professor, para 

que os benefícios dessa ferramenta possam ser realmente conhecidos (HÖFLING et al., 2006). 

Como vimos, os alunos tiveram dificuldades em utilizar o dicionário apropriadamente, ou até 

mesmo evitavam o seu uso, alegando que tal prática podia indicar falta de conhecimento da 

língua e que o “certo” era não precisar dele. Tais constatações assinalam que o uso do 

dicionário em sala de aula pode ser trabalhado de forma mais minuciosa, principalmente em 

cursos inseridos na abordagem instrumental. 

Em relação à ajuda da professora-pesquisadora, notamos que os participantes nem 

sempre recorriam a ela para sanar suas dúvidas. Eles tentavam, primeiro, descobrir juntos, 

discutiam suas ideias, demonstrando maior independência da professora-pesquisadora, que, 

por sua vez, passou a ter mais tempo para dedicar atenção direcionada aos pares, 

possibilitando a otimização de resultados. Quando os alunos decidiam que realmente 

precisavam de auxílio docente, a professora-pesquisadora procurava incentivá-los a buscar 

soluções, de maneira que a dupla conseguisse co-construir conhecimento, valorizando o 

trabalho colaborativo. 

 Outra estratégia mediadora utilizada pelos participantes durante a interação foi o apoio 

em seu conhecimento metalinguístico. Em várias situações, observamos que o uso dessa 

estratégia sustentava a argumentação, respaldando a opinião do aluno, o que contribuía para 
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solucionar problemas de compreensão e de significados. Nossos dados também apontam que 

os alunos tiveram algumas dificuldades em recorrer às características gramaticais e estruturais 

da LM para explicar a própria língua, acarretando, assim, maiores desafios no processo de 

aprendizagem da LE/L2. Tais dificuldades podem ser minimizadas com o desenvolvimento de 

tarefas colaborativas que requeiram o uso dessa estratégia, oportunizando situações de debate 

em que o apoio no conhecimento metalinguístico do aprendiz seja necessário (SWAIN, 2000). 

Assim, as eventuais dúvidas poderão ser tratadas com mais afinco, visto que os alunos 

precisarão aprender determinadas características linguísticas para sustentar seu argumento e 

resolver a tarefa, promovendo, portanto, possíveis ganhos na aprendizagem, não só da LE/L2 

como também da LM. 

 O fornecimento de scaffolding ocorreu com muita frequência durante as interações. A 

ativação de esquemas, o uso do texto e o uso de perguntas foram os principais tipos de 

scaffolding utilizados pelos participantes do nosso estudo. Essas subestratégias auxiliavam no 

desenvolvimento da leitura e resolução colaborativas dos exercícios, uma vez que 

proporcionavam o envolvimento dos aprendizes no processo de ensino-aprendizagem da 

língua-alvo, fazendo que eles buscassem suporte em seu conhecimento prévio sobre 

determinado assunto, além de conferir e/ou reconstruir sua compreensão textual.  

 Desse modo, ao interagirem, os alunos procuravam a ajuda do colega para verificar 

seus entendimentos, faziam perguntas, recorriam ao texto para sustentar sua argumentação e 

esclarecer eventuais dúvidas, o que possivelmente contribuiu para o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico dos participantes, visto que eles podem ter internalizado esse 

conhecimento co-construído na atividade compartilhada, tornando-se mais autônomos 

(DONATO, 1994).  

 Por conseguinte, consideramos tal postura bastante favorável na complexa dinâmica 

de aprender uma LE/L2, pois demonstra que o uso dessas subestratégias mediava a interação, 

promovendo maior engajamento dos alunos num apoio dialogicamente constituído, na 

edificação de um scaffolding coletivo (DONATO, 1994). Nesse sentido, os efeitos 

impulsionados por esse mecanismo interpsicológico são pertinentes o suficiente para redefinir 

e incentivar ainda mais o papel exercido pelo social no processo de aprendizagem (DONATO, 

1994; FIGUEIREDO, 2013; VYGOTSKY, 1998), principalmente no desenvolvimento da 

habilidade de leitura em LE/L2. 

 Como apresentado no Capítulo 1 desta dissertação, a leitura consiste num processo 

cognitivo ativo, em que os significados são construídos a partir da interação entre leitor-texto-

autor. Dessa forma, a produção de conhecimento ocorre durante o desenvolvimento da leitura. 
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Observamos em nosso estudo que, ao efetuarem a leitura em conjunto, os alunos fizeram uso 

de estratégias mediadoras para avaliar suas compreensões do texto e co-construir significados 

por meio da interação, proporcionando situações concretas de prática linguística, o que pode 

favorecer a aprendizagem (SWAIN; LAPKIN, 1998).  

 

Quais são as percepções dos alunos acerca dos processos de leitura e de comunicação na 

resolução das tarefas com os pares? Há dificuldade ou facilidade em executar a tarefa em 

conjunto? Por quê (não)? 

 

 Ao avaliarmos as entrevistas,  pudemos verificar que os alunos gostaram de trabalhar 

em díades, demonstrando os ganhos que a aprendizagem colaborativa pode trazer para o 

desenvolvimento da habilidade de leitura e compreensão textual em cursos de inglês para fins 

específicos. Os pontos positivos citados pelos participantes foram os seguintes: 

 possibilidade de compartilhar e de conferir conhecimento;  

 possibilidade de corrigir erros, de sanar dúvidas e de aprender novas palavras; 

 possibilidade de interagir em uma relação mais igualitária e, com isso, poder contar 

com a ajuda do outro, dividir responsabilidades e ter mais segurança na resolução das 

tarefas. 

 

 Essas percepções reforçam a relevância da interação no processo de ensino-

aprendizagem de uma LE/L2, principalmente em contexto de ensino instrumental, uma vez 

que os alunos têm, normalmente, pouco ou nenhum conhecimento da LE/L2. Dessa maneira, 

contar com a ajuda do colega pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de 

sua aprendizagem, além de apresentar novas formas de aprender, percebendo-se como coautor 

de seu próprio conhecimento.  

 Os participantes também mencionaram alguns pontos negativos, conforme 

descrevemos a seguir. 

 a possibilidade de permanência de dúvidas; 

 a falta de confiança no conhecimento do outro. 

 

 Tais impressões também já foram apontadas em outros estudos acerca da leitura 

colaborativa de textos em língua inglesa (FIGUEIREDO; SABOTA, 2002, entre outros), 

sendo, portanto, comuns nessa perspectiva de ensino, o que não impede o desenvolvimento 
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natural da aprendizagem (FIGUEIREDO, 2007).  A nosso ver, essas percepções são também 

muito importantes no processo de ensino-aprendizagem, visto que instigam os alunos a 

buscarem respostas para sanar suas dúvidas, promovendo uma atitude mais ativa, que 

possivelmente facilitará que esse conhecimento seja mais bem assimilado. 

 Em relação às diferenças entre o trabalho em pares e individual na leitura e resolução 

das tarefas nas aulas de inglês, a maioria dos alunos prefere realizar as tarefas em conjunto, 

pois, assim, podem contar com o colega para tirar dúvidas, discutir ideias, ajudar a 

compreender melhor a língua. Um dos motivos por essa preferência foi devido ao fato de a 

língua inglesa, no contexto pesquisado, não ser considerada como parte do cotidiano dos 

alunos, o que pode explicar as dificuldades apresentadas por eles ao estudá-la. Portanto, a 

possibilidade de trabalhar em duplas proporciona situações mais concretas de praticar a língua, 

o que pode favorecer a sua aprendizagem (FIGUEREDO, 2006; FIGUEIREDO, 2001; 2006; 

2008, 2011, 2013; LIMA, 2011; LIMA; COSTA, 2010; LIMA; LONGARAY, 2006; 

VYGOTSKY, 1998; WIDDOWSON, 2005).  

 Como desejávamos desenvolver tarefas que seguissem as premissas da abordagem 

instrumental, procuramos conhecer as necessidades específicas dos alunos e as finalidades do 

curso para tentarmos trabalhar as habilidades linguísticas de forma a atender às necessidades 

da formação profissional (CINTRA, 2009; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998; 

HUTCHINSON; WATERS, 1987). Nesse sentido, as tarefas foram elaboradas buscando aliar 

os conhecimentos trabalhados em outras disciplinas com a língua inglesa.  

 Os dados nos mostraram que as tarefas que os alunos mais gostaram de fazer foram, 

em primeiro lugar, a tarefa 3, e em segundo, a tarefa 2. A justificativa pela preferência em 

realizar a tarefa 3 foi praticamente unânime: tratava-se de uma tarefa prática, desenvolvida 

diretamente no computador, que trabalhava o processo de instalação de um software de 

manutenção, tarefa que o profissional de informática tem que saber fazer. Já a tarefa 2 trazia 

conteúdos trabalhados em outra disciplina do curso e apresentava figuras ilustrativas dos 

componentes do computador, motivos pelos quais os alunos sentiram-se estimulados a realizá-

la. Ambas as tarefas estavam mais relacionadas ao dia a dia desses aprendizes como futuros 

técnicos de informática, portanto, despertaram mais interesse, e consequentemente maiores 

chances da aprendizagem ocorrer, visto que reconheciam a necessidade daqueles 

conhecimentos da LE/L2 para a sua formação e desempenho profissional (HOLMES, 1981; 

VYGOTSKY; 1998; WIDDOWSON, 2005). 

 Observamos, ainda, que houve facilidades e dificuldades durante a realização do 

trabalho colaborativo. A maior parte dos alunos demonstrou facilidade em realizar a tarefa em 
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duplas, compartilhando apoio mútuo, empenho e clima amigável. Acreditamos que as 

dificuldades apresentadas por alguns pares podem ser justificadas pela pouca prática desse 

tipo de atividade no ambiente investigado e por diferenças individuais de aprendizagem, 

requisitando do professor um planejamento equilibrado, com variedade de exercícios, para 

atender às necessidades dos alunos (AEBERSOLD; FIELD, 1997; MENEZES, 2010; 

SCARCELLA; OXFORD,1999).  

 

Implicações para o processo de ensino–aprendizagem de LE/L2 

 

 Com base nos resultados obtidos nesse estudo, podemos dizer que a interação 

favoreceu o processo de leitura e compreensão de textos em inglês, visto que os alunos 

puderam envolver-se mais nesse processo, sendo mais ativos na busca pelo conhecimento. 

Nesse sentido, a habilidade de ler, entendida como uma atividade dinâmica, que emerge da 

interação entre o leitor e o texto (KLEIMAN, 2000; LEFFA, 1999), pôde ser desenvolvida 

com a contribuição ativa de ambos os leitores, co-construindo conhecimento e favorecendo a 

compreensão textual. 

 Conforme vimos, o curso de inglês para fins específicos possui características 

peculiares, exigindo dos professores de línguas um cuidado maior em relação à escolha ou 

elaboração do material didático, pois os alunos precisam desenvolver habilidades linguísticas 

necessárias àquela profissão e nem sempre, nós, professores, temos conhecimento daquela 

área específica de formação. Dessa maneira, trabalhar interdisciplinarmente, como buscamos 

fazer nessa pesquisa, trouxe resultados positivos, pois despertou mais interesse e estímulo em 

aprender uma língua reconhecidamente necessária àqueles futuros profissionais, contribuindo, 

portanto, para o processo de ensino e aprendizagem da LE/L2. 

 Aliado a isso, a possibilidade de dialogar com o colega proporciona situações 

concretas de prática da língua-alvo, permitindo que essa língua aproxime-se mais da realidade 

dos alunos, ou seja, faça parte de seu cotidiano. Consequentemente, os aprendizes tomam 

consciência da necessidade de aprender a LE/L2, avaliam o seu próprio conhecimento, trocam 

experiências e depreendem que o colega pode ajudá-los a aprender, descobrindo novas formas 

de adquirir conhecimento e percebendo-se como agente desse processo.  

Tais implicações são muito importantes em cursos inseridos na abordagem 

instrumental, uma vez que, geralmente, os alunos possuem pouco ou nenhum conhecimento 

da LE/L2, além de haver variação de nível de conhecimento da língua-alvo e de os alunos não 

usarem a LE/L2 como veículo de comunicação em seu dia a dia. Desse modo, o 
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desenvolvimento da aprendizagem colaborativa em aulas de leitura e compreensão textual 

promove situações em que os aprendizes possam ajudar-se mutuamente, aprender uns com os 

outros e vivenciar experiências de prática linguística na LE/L2.  

 Acreditamos que outros professores ou pesquisadores, interessados pelo ensino de 

leitura em cursos de línguas para fins específicos, possam aplicar os princípios dessa 

investigação em suas aulas e verificar os resultados positivos de seus alunos. 

 

Limitações deste estudo 

 

Como todo estudo, este também possui algumas limitações. Por contar com um núme-

ro restrito de participantes, apenas dez, esta pesquisa apresenta limitações quanto à generali-

zação dos resultados, pois cada contexto de estudo possui características próprias, não permi-

tindo amplas generalizações. 

Outra limitação recai sobre o tempo de coleta dos dados, considerado relativamente 

curto, de março 2012 a julho de 2012, o que também impede a generalização de resultados. O 

desenvolvimento de um estudo longitudinal, para esta pesquisa, poderia nos ajudar a avaliar 

de forma mais concisa os efeitos da interação no processo de aprendizagem de leitura e 

compreensão textual em LE/L2, numa abordagem instrumental. 

Todavia, acreditamos que as discussões e os resultados obtidos nesta investigação 

certamente contribuirão para um melhor entendimento acerca da interação no 

desenvolvimento do processo de leitura em LE/L2 e resolução colaborativa de tarefas, 

essencialmente em cursos de línguas para fins específicos. 

 

Sugestões para futuras pesquisas 

 

Devido às limitações desta pesquisa, sugerimos que este estudo seja replicado em 

turmas de outros níveis e em outros contextos, no intuito de confirmar ou refutar os seus 

resultados encontrados aqui. 

Outra sugestão seria a realização de estudos utilizando diferentes tipos de textos, como 

artigos de periódicos, páginas da internet, ou textos propostos pelos próprios alunos, com a 

opção de uso de dicionários online, traçando uma comparação entre os resultados obtidos com 

textos didáticos e textos autênticos, bem como entre o uso de dicionários impressos e online, 

com a intenção de analisar se as estratégias utilizadas para mediar a interação seriam 

semelhantes às que averiguamos em nossa pesquisa. 
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Sugerimos também que mais estudos sobre os efeitos da aprendizagem colaborativa 

em salas de aula de LE/L2 para fins específicos sejam desenvolvidos no Brasil, visto que há 

grande expansão dos Institutos Federais, os quais oferecem muitos cursos nessa abordagem de 

ensino de línguas e os professores nem sempre estão preparados para trabalhar nesse contexto. 

 

Reflexões finais 

 

 Esta pesquisa investigou o processo de leitura em LE/L2 e a resolução de exercícios de 

compreensão textual, utilizando tarefas de aprendizagem colaborativa, assim como buscou 

compreender as percepções dos alunos ao realizarem as tarefas em pares. 

 Com o desenvolvimento do trabalho colaborativo, os alunos reliam os textos e 

revisavam suas respostas com apoio do colega, trocavam ideias, negociavam significados, co-

construindo conhecimento. Dessa forma, ao vivenciarem situações concretas de prática 

linguística da LE/L2, os participantes utilizavam atividades sociocognitivas e estratégias 

mediadoras para desenvolver a interação, o que dava base ao processo cognitivo e favorecia o 

desenvolvimento da aprendizagem da língua inglesa.  

 Vimos também, que os participantes gostaram de trabalhar em duplas e que 

consideraram a possibilidade de poder dialogar com o parceiro algo bom, frisando a interação 

como facilitadora da aprendizagem. É relevante destacar a preocupação com o preparo do 

professor de línguas, principalmente de ensino instrumental, para inserir a perspectiva 

colaborativa em sua metodologia, para que os alunos realmente se engajem no processo de 

ensino-aprendizagem, oportunizando novas formas de interagir e de aprender.  

 Verificamos, ainda, a importância de conhecer as peculiaridades do ensino de línguas 

para fins específicos, para que, nós, professores possamos suprir as necessidades da formação 

específica em questão, desenvolvendo tarefas interdisciplinares que estimulem o aprendizado. 

Assim, acreditamos que o desenvolvimento de habilidades cognitivas por meio da interação 

pode possibilitar ao estudante competência linguística na área de sua atuação. 

 Nesse sentido, trabalhar o ensino e a aprendizagem de leitura em inglês utilizando a 

aprendizagem colaborativa, como uma das estratégias possíveis, pode contribuir para um 

desenvolvimento mais eficaz dessa habilidade. 

 Espera-se que as reflexões desenvolvidas nesta pesquisa possam contribuir para a 

compreensão e disseminação da importância da aprendizagem colaborativa para o processo de 

ensino e aprendizagem de uma LE/L2, principalmente em cursos de línguas para fins 

específicos. 
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  APÊNDICE A 

 

                        Universidade Federal de Goiás Faculdade de Letras 

  Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ALUNO(A) 

PARTICIPANTE 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “LEITURA EM 

LÍNGUA INGLESA: A COLABORAÇÃO NA COMPREENSÃO DE TEXTOS NUMA 

ABORDAGEM TÉCNICA-PROFISSIONAL - ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

(ESP)” 

Concordo em participar voluntariamente da pesquisa e asseguro que as informações coletadas 

pela pesquisadora são verídicas. 

Estou ciente de que: 

- A minha participação é de natureza voluntária, sem auxílio financeiro ou coerção. 

- Posso, em qualquer hora, negar ou desistir de participar desta pesquisa. 

- Todas as minhas respostas, orais, escritas e filmagens, permanecerão anônimas. 

- Minhas respostas poderão ser utilizadas em dissertação, tese, em relatórios, eventuais artigos 

ou apresentações sobre este estudo. 

- Esta pesquisa incluirá: respostas a questionários (iniciais e finais), entrevistas, participação 

em 3 tarefas colaborativas de aprendizagem em língua inglesa em sala de aula, as quais serão 

feitas através de gravação de minha participação em áudio e vídeo, além das notas de campo 

feitas pela pesquisadora Lídia Nunes de Ávila Carvalhaes, os quais servirão para estudo 

sistemático, qualitativo e analítico para a pesquisa. 

Declaro ainda que: 

– Fui informado (a) dos procedimentos que serão utilizados e entendo qual é o meu 

papel como participante desta pesquisa. 

– Recebi uma cópia desse termo de consentimento. 

Nome: __________________________________________  RG: ______________________ 

Pseudônimo: __________Responsável (se o participante for menor): ___________________ 

 

Rio Verde, ______ de _____________ de 2012. 
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APÊNDICE B 

 

Questionário 

Pesquisa de Mestrado em Estudos Linguísticos 

Tema da pesquisa: A colaboração no ensino e aprendizagem de língua inglesa 

Pesquisadora: Lídia Nunes de Ávila Carvalhaes 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 

As informações colhidas por este questionário serão parte de uma pesquisa de Mestrado em 

Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) a ser 

realizada durante o primeiro semestre de 2012. 

Com o intuito de resguardar a sua identidade como participante desta pesquisa, por favor escolha 

um pseudônimo para a análise/discussão dos dados coletados. 

 

1- Nome:__________________________________Pseudônimo:_____________________ 

2- Idade: _______3- Naturalidade: _________________4- Cidade onde mora:__________ 

5- Você ainda está cursando o ensino médio? Caso positivo, o que você acha do inglês ministrado 

no ensino médio e do inglês visto no curso técnico? 

6- Você gosta de estudar inglês? Por quê (não)? 

7- O que você julga ser mais importante aprender em inglês no curso técnico de informática: ler, 

falar, ouvir ou escrever? Justifique a sua resposta. 

8- Qual dessas habilidades acima você considera a mais difícil? Por quê? 

9- Você faz ou já fez algum curso livre de inglês? Caso afirmativo, quando e por quanto tempo? 

10- Você gosta das atividades de leitura em sala? Justifique a sua resposta. 

11- Quando você lê um texto e não entende, o que você faz? 

(   ) procura entender a ideia geral do texto   (   ) procura entender palavra por palavra 

(   ) traduz todas as palavras                   (   ) usa o dicionário  (   ) outra opção: ________ 

(   ) pergunta para o colega         (   ) pergunta para o professor 

12- O que você faz para praticar inglês fora da sala de aula? 

13- Com que frequência você lê textos em: 

a) Português? ________________________b) Inglês?________________________ 

14- Que tipos de textos você lê em: 

a) Português? _______________________ b) Inglês?_________________________ 

 

15- Você considera ler em língua inglesa uma atividade: 

(   ) de baixa dificuldade  (   ) de média dificuldade  (   ) de alta dificuldade 

Justifique sua resposta:      

16- Que tipos de textos você gostaria de ler nas aulas de inglês? 

 

Obrigada por suas contribuições!!! 
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APÊNDICE C 

 

1ª Entrevista – tarefa 1 

 

Roteiro para a entrevista semiestruturada com os alunos 

 

1- Você se sentiu motivado de alguma forma para ler o texto? Por quê (não)? 

2- Você considerou a leitura do texto fácil, de baixa, média ou alta dificuldade? Por quê? 

3- Durante a leitura individual, você: conseguiu ler bem o texto; conseguiu ler 

razoavelmente o texto; não conseguiu ler o texto? Por quê? 

4- Como você se sentiu ao efetuar a leitura sozinho (a)? Por quê? 

5- Durante a leitura com colega, você: conseguiu ler bem o texto; conseguiu ler 

razoavelmente o texto; não conseguiu ler o texto? Por quê? 

6- Como você se sentiu ao efetuar a leitura com o (a) colega? Por quê? 

7- Que diferenças você pôde notar entre as duas leituras (sozinho e com o colega), no 

que diz respeito, sobretudo, à sua compreensão do texto? 

8- Durante os exercícios de compreensão, como vocês decidiram que respostas 

deveriam ser alteradas? 

9- Como você avalia a tarefa de leitura realizada junto com seu colega? Quais, para 

você, foram os aspectos positivos e os negativos? 

10- Você preferiria ter lido o texto sozinho(a)? Por quê (não)? 

11- Como você avalia o seu desempenho em tal tarefa? 

12- Você teve alguma dificuldade durante a tarefa? Caso positivo, como a resolveu? 

13- Você acha que esta tarefa interferiu de alguma forma na sua visão de leitura em 

língua inglesa? 

14- Você tem algum comentário extra para fazer em relação à realização desta tarefa? 
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2ª Entrevista – tarefa 2 

 

 

Roteiro para a entrevista semiestruturada com os alunos 

 

1- Você se sentiu motivado de alguma forma para realizar a tarefa? Por quê (não)? 

2- Você considerou a tarefa fácil, de baixa, média ou alta dificuldade? Por quê? 

3- Durante a realização da tarefa individual, você: conseguiu resolver bem os exercícios; 

razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

4 - Durante a realização da tarefa com o colega, você: conseguiu resolver bem os 

exercícios; razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

5 - O que você achou desse momento de interação com seu colega? 

6- Que diferenças você pôde notar entre as duas tarefas (sozinho e com o colega), no 

que diz respeito, sobretudo, à sua compreensão do texto? 

7- Durante os exercícios de compreensão, como vocês decidiram que respostas 

deveriam ser alteradas? 

8- Como você avalia a tarefa realizada junto com seu colega? Quais, para você, foram 

os aspectos positivos e os negativos? 

9- Você preferiria ter feito a tarefa sozinho? Por quê (não)? 

10- Como você avalia o seu desempenho em tal tarefa? 

11- Você teve alguma dificuldade durante a tarefa? Caso positivo, como a resolveu? 

12 - Você gostaria que tarefas em dupla ou em grupos continuassem fazendo parte das 

aulas de inglês? Se positivo, por quê? Se negativo, por quê? 

13- Você tem algum comentário extra para fazer em relação à realização desta tarefa? 
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3 ª Entrevista – tarefa 3 

 

 

  Roteiro para a entrevista semiestruturada com os alunos 

 

1- Você se sentiu motivado de alguma forma para realizar a tarefa? Por quê (não)? 

2- Você considerou a tarefa fácil, de baixa, média ou alta dificuldade? Por quê? 

3- Durante a realização da tarefa individual, você: conseguiu resolver bem os exercícios; 

razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

4 - Durante a realização da tarefa com o colega, você: conseguiu resolver bem os 

exercícios; razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

5- Que diferenças você pôde notar entre as duas tarefas (sozinho e com o colega), no 

que diz respeito, sobretudo, à sua compreensão das instruções? 

6- Durante a realização da tarefa em conjunto, como decidiram que opções, escolhidas 

anteriormente, deveriam ser alteradas? 

7- Como você avalia a tarefa realizada junto com seu colega? Quais, para você, foram 

os aspectos positivos e os negativos? 

8- Você preferiria ter feito a tarefa sozinho? Por quê (não)? 

9- Como você avalia o seu desempenho em tal tarefa? 

10- Você teve alguma dificuldade durante a tarefa? Caso positivo, como a resolveu? 

11 – O que você achou do fato de esta tarefa envolver conteúdos da disciplina de 

Manutenção de Computadores com a disciplina de Inglês na prática? 

12 – De quais das tarefas realizadas você mais gostou de fazer? Por quê? 

13 – Em relação ao seu conhecimento da língua inglesa, quais das tarefas você 

considera que mais favoreceram o seu aprendizado? Por quê? 

14- Você tem algum comentário extra para fazer em relação à realização desta tarefa? 
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ANEXO A 

 

 Tarefa 1 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde 

Curso Técnico em Informática 

Name:                                                                                                              Date: 
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1. Discuta com um colega o significado dessas palavras: 

 

LIGHT SILICON  CHIPS  ELETRIC CHARGE  TRANSCEIVERS 

 

2. Que relação você estabelece entre as palavras acima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Verifique se as orações abaixo são falsas ou verdadeiras de acordo com o texto e indique as 

linhas que justificam a sua resposta: 

 

a) Existe uma única maneira de apressar o envio de informações. (    ) 

___________________________________________________________________________ 

b) Os chips de computadores e o mecanismo inventado são feitos de silício.  (    ) 

___________________________________________________________________________ 

c) O padrão claro e escuro não pode ser transformado numa sequência de zeros e uns.  (    ) 

___________________________________________________________________________ 

d) Se no futuro os circuitos de um computador forem feitos de luz ao invés de serem elétricos 

a informação fluirá vagarosamente. (    ) 

___________________________________________________________________________ 

4. Relacione as palavras da primeira coluna a seus antônimos, na segunda: 

a) fast (    ) bad 

b) good (    ) difficult 

c) big (    ) expensive 

d) short (    ) high 

e) easy (    ) long 

f) cheap (    ) slow 

g) low (    ) small 

  

5. Quais são as formas comparativas dos adjetivos relacionados abaixo e suas traduções? 

 

a) Fast =  

b) Good =  

c) Big =  

d) Tiny =  

e) Short =  

f) Close =  
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g) Cheap =  

h) Easy =  

i) Low =  

 

6. Copie do texto uma sentença que tenha um comparativo de igualdade: 

___________________________________________________________________________ 

 7. O adjetivo sofre alguma mudança? Você consegue deduzir como seria o comparativo de 

desigualdade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Copie do texto a sentença onde a palavra „like‟ tem o sentido de „como‟: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Copie do texto uma sentença que tenha gerúndio após uma preposição: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Como você traduziria a sentença abaixo? 

“For now, though, all that is over the rainbow.” 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Tarefa 2 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde 

Curso Técnico em Informática 

Name:                                                                                                       Date: 

1. Observe este diagrama do interior de um computador. Você pode identificar e nomear 

estes componentes? Compare suas respostas com um colega. 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Analise, a seguir, o diagrama de uma placa mãe de um PC. Relacione os 

componentes às suas descrições. 
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3. Examine estas instruções para trocar a placa mãe de um PC. Relacione as instruções 

com cada figura. As figuras estão na ordem correta. 
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4. Analise as seguintes instruções para verificação de vírus de um disco. Preencha 

os espaços com verbos desta lista. Use Don’t quando for apropriado. 

 

 
 

5. Estude o diagrama. Com a ajuda do texto abaixo, relacione estas legendas às 

figuras corretas. 

 

6. Em relação ao texto, responda às seguintes perguntas: 

 

a) Anote todas as palavras das quais você presume saber o significado e explique 

qual método que utilizou para essa identificação. 

 

b) Escreva, em linhas gerais, a respeito do que o texto trata. 

 

c) Quais as palavras que você precisa procurar no dicionário e que considera 

essenciais para a compreensão do texto. 
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ANEXO C 

 

Tarefa 3 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde 

Curso Técnico em Informática 

Name:                                                                                                       Date: 
 

 

Tarefa: Geração de arquivo fonte para clonagem de disco rígido (HD). 

 

1. Para realizar esta tarefa, inicialize o computador utilizando o CD de ferramentas de 

manutenção de computadores. Em seguida,  acesse o programa Clonezilla e crie uma imagem 

de disco do HD que contém o sistema operacional do computador em manutenção. Armazene 

esta imagem em outro HD ou PENDRIVE. 

Durante o processo de geração da imagem de disco, o programa apresentará várias telas 

contendo instruções referentes a cada etapa. Observe que essas orientações estão escritas na 

língua inglesa. Portanto, para cada tela apresentada, explique, em linhas gerais, qual o 

objetivo das instruções contidas em cada tela e qual foi a opção escolhida para que o resultado 

solicitado fosse obtido. Relate também se houve alguma dificuldade em relação à 

compreensão das informações fornecidas. 

 

Tela 1: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 2: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tela 3: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 4: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 5: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 6: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tela 7: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 8: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tela 9: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tela 10: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

As telas do programa 

 

 

Tela 1: Escolha do tipo de clone. 

 

 
 

Tela 2: Ecolha do local de montagem do diretório de armazenamento das imagens de disco.  

 

Tela 3: Opção de uso de Disco USB / PENDRIVE. 

 

 

 



  131 

Tela 4: Escolha do disco no qual a imagem de disco será armazenada. 

 
 

Tela 5: Escolha do diretório de armazenamento das imagens de disco(backup). 

 
 

Tela 6: Escolha do modo de uso do sistema de cópias. 

 
 

Tela 7: Seleção do tipo de cópia que será executada. Savedisk é a opção desejada. 
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Tela 8: Tela de escolha do nome do arquivo 

 
 

 

Tela 9:  Tela de escolha do disco a ser clonado. 

 

 

Tela 10: Tela de configuração de opções extras. Verificação da integridade dos dados copiados. 
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ANEXO D 
 

 

Tarefa 1 – Transcrição da interação entre Dirceu e Patrícia 

 
Patrícia: Ok. Esse daqui significa luz. 

Dirceu: Foi o que eu pensei. 

Patrícia: Esse daqui é silício. 

Dirceu: Silício. 

Patrícia: Eu acho que chip é chip mesmo, eh...não tem tipo tradução em português. 

Dirceu: É verdade. 

Patrícia: Aqui...electric. 

Dirceu: Elétrico...e esse charge... 

Patrícia: Charge...eu não...eu vi que aqui era elétrico, elétrico, agora esse negócio desse charge eu 

não sei. 

Dirceu: Dicionário!? (rs...) 

Patrícia: Acusação?! Carga. Carga elétrica. 

Dirceu: Carga elétrica. É isso aí. 

Patrícia: Esse transceivers, eu pensei... 

Dirceu: Eu pensei...sei lá....transmissor. 

Patrícia: Ahã... 

Dirceu: Alguma coisa assim. 

Patrícia: Alguma coisa que transmite. 

Dirceu: Eu imagino que seja transmissor. 

Patrícia: É...ou transmissivo. Não tem no dicionário. 

Dirceu: Que estranho. 

Patrícia: Não tem. Eu acho que deve ser transmitir....transmitir   não.... 

Dirceu: É tem mesmo não 

Patrícia: Não tem. Eu acho que....você falou que era o que? 

Dirceu: Transmissor. 

Patrícia: Transmissor, né? Alguma coisa que transmite. Essa relação não tinha colocado nada, mas eu 

acho que uma depende da outra. 

Dirceu: É...é como se eles formassem um dispositivo, né? Luz, silício , chip, carga elétrica. Todos eles, 

se não me engano, armazena ou distribui energia, luz e silício. 

Patrícia: Mas silício, o chip que é feito de silício. O chip armazena, o silício ele é só o material do que 

o chip é feito. 

Dirceu: Tem isso....a única que ficaria, né? Assim: luz, chip, carga elétrica. 

Patrícia: E esse transmissor. 

Dirceu: Transmissor. 

Patrícia: Transmitivo, transmissivo...alguma coisa com transmitir. 

Dirceu: Isso! Isso seria uma das respostas. 

Patrícia: Uma das respostas. 

Dirceu: Ou então talvez o conjunto deles forma um dispositivo que tá citado no texto. 

Patrícia: Por que o chip precisa ser feito de silício e para ter energia precisa ter eletricidade. 

Dirceu: Isso. 

Patrícia: E para transmitir alguma coisa precisa de alguma coisa para receber. 

Dirceu: É, igual você falou, um depende do outro. 

Patrícia: Um depende do outro. 

Dirceu: Então a resposta ficaria? 

Patrícia: Ficaria assim...um..., eu acho, um depende do outro para poder agir, poder ser 

executado...tenta elaborar uma resposta aí... 

Dirceu: Vamos lá. 

Patrícia: Cada um....eh...precisa do outro...isso é fato. 

Dirceu: Eh...sei lá...ambas as palavras. 
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Patrícia: Acho que não sei....tô pensando aqui, mas cada um precisa do outro. 

Dirceu: As palavras acima dependem uma da outra... 

Patrícia: Para poder ser usadas, utilizadas. 

Dirceu: Para ser utilizadas para algum fim. 

Patrícia: É pode ser...Ela falou que tem que colocar de vermelho, né? Então...a gente coloca... 

Tá...então vamos elaborar a resposta. 

Dirceu: Tá...então... 

Patrícia: Cada um. 

Dirceu: Cada uma destas palavras estão estabelecendo uma relação de dependência. 

Patrícia: Pode ser. 

Dirceu: Né? 

Patrícia: Ahã. 

Dirceu: Você acha que tá bom assim? 

Patrícia: É, porque que tá aqui “que relação você estabelece entre as palavras?” 

Dirceu: É... 

Patrícia: Se tivesse outra coisa a gente colocava outra coisa...então...cada uma destas palavras... 

Dirceu: Mas daí pergunta a dependência do quê?  

Patrícia: Cada uma das palavras acima dependem uma da outra, ou não? 

Dirceu: Não sei... 

Patrícia: Vamos pular, porque essa daí nós vamos demorar muito. 

Dirceu: Você colocou igual a minha, linha 11 a 14. 

Patrícia: A 14. 

Dirceu: Eu coloquei também 11 a 14. 

Patrícia: Verdadeiro. 

Dirceu: Também. Segunda. 

Patrícia: Eu coloquei verdadeiro e eu coloquei da 35 a 36. 

Dirceu: Eu coloquei da 32 a 36.... pra ficar mais... 

Patrícia: Não, mas na verdade começaria da 32, aqui vou colocar aqui esse 32 aqui. Essa...a outra eu 

coloquei falsa (letra c). 

Dirceu: Eu também. Eu coloquei da 22 a 31. 

Patrícia: Não pode...É claro que pode...É que nem o Mário e o Leonel explicou....Zero pode ser 

apagado e um pode ser ligado, então pode ser preto, branco, duas cores diferentes, agora, se fosse 

outra cor, outro jeito aí seria diferente, eu acho isso. 

Dirceu: Eu coloquei a explicação certa, da 22 a 31, porque eu achei. 

Patrícia: Da 22? 

Dirceu: A 31. 

Patrícia: Eu achei da 27. 

Dirceu: Da 27? 

Patrícia: Oh...By manipulating the charge... 

Dirceu: É porque você não colocou mais assunto, aí eu coloquei já meio que uma boa parte...                  

( ? ) A outra ... 

Patrícia: Eu coloquei falsa. 

Dirceu: Ih...eu coloquei verdadeira...(rsrs...)Aqui oh...eu imagino...eu deduzi que seria esta parte aqui. 

Patrícia: Eu coloquei... 

Dirceu: Aqui oh...para você ver... aqui oh...Começa mais ou menos aqui...futuramente as 

informações...celular, mouse...você sabe o que significa  essa palavra aqui.... Professora? Essa palavra 

aqui, o que significa? 

Professora-pesquisadora: Freely? Vem de free. 

Dirceu: Ah no caso ... livremente. 

Professora-pesquisadora: Yes. 

Patrícia: Livremente... 

Dirceu: Livremente...não é vagarosamente... 

Patrícia: Não é vagarosamente. 

Dirceu: Então...quando uma coisa anda livremente, anda mais rápido. 

Patrícia: Flui mais rápido porque ela não vai ter nada prendendo ela. 
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Dirceu: Então é falsa. 

Patrícia: É falso. Hum...tem que colocar de caneta vermelha. 

Dirceu: Falsa, né? 

Patrícia: Ahã. 

Dirceu: Eu coloquei da 53 a 57. 

Patrícia: Eu coloquei da 56 a 57, mas tá certo, é a mesma coisa. 

Dirceu: A 4 . 

Patrícia: A 4 , agora 

Dirceu: Qual a relação entre... 

Patrícia: Oh... a minha ficou: f, e, b, a, d, g, c. 

Dirceu: A minha ficou b, e, f, g, d, a, c. É o antônimo, não é? 

Patrícia: É o que vem antes. Esse daqui, na verdade. 

Dirceu: Então no caso rápido, no caso seria devagar, né? Não é? 

Patrícia: É porque eu não lembrei o que que era... 

Dirceu: Fast – slow. 

Patrícia: O que que era... 

Dirceu: Bom..., mal, né? Grande- pequeno, curto- longo. 

Patrícia: Longo, longo 

Dirceu: Long, eu acho que é longo. 

Patrícia: Não , é expensive que é longo. 

Dirceu: Expensive é caro. 

Patrícia: Caro? 

Dirceu: É . Porque aqui oh.... cheap ... 

Patrícia: Barato, tá certo. 

Dirceu: Expensive  -  caro. 

Patrícia: Então... 

Dirceu: Easy – fácil, dificult – difícil ...low vem de baixo e high vem de alto. 

Patrícia: Hum... é porque inglês eu não sei .... 

Dirceu: Eu também sei pouco inglês, eu nunca fiz cursinho de inglês não, o que eu tenho é do básico 

mesmo, aprendo na escola. 

Patrícia: Eu só tenho o da escola também. 

Dirceu: Então, é só da escola mesmo que eu aprendo. Vamos lá. Então, eu acho que é assim. 

Patrícia: Eu também...se você falou. 

Dirceu: Aìi na folha de traz você me ajuda . 

Patrícia: Tem algumas que eu não fiz. 

Dirceu: Nem eu. Tem algumas. 

Patrícia: Tá. Olha. 

Dirceu: Aí, prontinho aqui. 

Patrícia: Eu coloquei mais aqui oh. 

Dirceu: Eu coloquei rápido, né? É assim mesmo, não é? 

Patrícia: É. 

Dirceu: Esse daqui eu fiquei em duvida eu acho que não é gooder, acho que vai ficar more good, se 

não me engano. 

Patrícia: Eu coloquei gooder. 

Dirceu: Gooder? 

Patrícia: Ahã. 

Dirceu: Eu fiquei em dúvida, não sei se era gooder ou se era more... 

Patrícia: Porque tem palavra que é maior do que ela e tem o “er”. 

Dirceu: Pois é. 

Patrícia: More...vem de... 

Dirceu: Lídia, esse daqui, essa palavrinha aqui, realmente o comparativo dela é more ou gooder? Eu 

realmente fiquei em duvida nessa daqui. 

Professora-pesquisadora: Esse aì é um comparativo irregular. Vamos lá no good? Vocês foram lá no 

good? ( no dicionário). Lá, quando a gente olhar, vai mostrar certinho. Good, oh ! Comparativo...Ele é 

irregular, ele muda. 



  136 

Dirceu: Hum... 

Patrícia: Ele muda. 

Professora-pesquisadora: A gente não fala mais bom, a gente não fala melhor? Então. Em inglês 

também a gente não fala gooder, a gente fala better. 

Patrícia: Ah, então é por isso. 

Dirceu: Por isso eu vi essa palavra em inglês e não sabia o significado dela. 

Patrícia: É com dois t? 

Dirceu: Melhor. 

Patrícia: Melhor. Oh...eu tinha acertado. 

Dirceu: Você acertou? 

Patrícia: Tinha colocado melhor, eu não tinha colocado muito. 

Dirceu: Ah... 

Patrícia: Então. 

Dirceu: Melhor...Big é o que? Big...eu coloquei bigger. 

Patrícia: Eu coloquei bigger. 

Dirceu: Tinier , que tá certo que eu vi no texto. Shorter, também tá certo. Closer. 

Patrícia: Closer. Cheaper, easier, lower. 

Dirceu: Eu acho que tá certo. 

Patrícia: Tá, tá certo. 

Dirceu: Vamos passar para próxima? 

Patrícia: Porque eu vi isso no... 

Dirceu: Eu também, eu vi o tinier. 

Patrícia: Eu não sou boa em traduzir... 

Dirceu: Esse tinier... Lídia, esse tinier é minúsculo mesmo, né ? Ah...acertei, eu tinha colocado...nossa 

eu tinha lembrado outra coisa...falei...gente...não é isso. Vamos lá... 

Patrícia: (Lê a questão 6) . É aquilo que ela explicou, que era o as....vinha a palavra as. 

Dirceu: Ah...Um que vem assim eh...que vem o as, aí vem a palavra as. 

Patrícia: Aí eu coloquei esse aqui oh, deixa eu olhar a linha 57 até a linha 60. Que aí, eu já copiei tudo. 

Dirceu: 57 até o 60...eu não achei...agora você falando... 

Patrícia: Zipping...aqui oh...eu copiei daqui até oh, aqui do email, aí eu coloquei entre colchetes três 

pontinhos, porque aqui oh ...as easy as. 

Dirceu: Ah... agora que eu fui lembrar (rs...) lembrei isso aqui agora, não tava lembrando... 

Patrícia: Eu lembrei porque ela tinha falado aquela hora. 

Dirceu: Eh...prontinho...agora essa 7 aqui... 

Patrícia: E o adjetivo sofre alguma mudança....não . 

Dirceu: Não? 

Patrícia: Não . Porque o adjetivo é o que tá ....entre eles. 

Dirceu: Mas no caso tá falando desse daqui. 

Patrícia: Desse aí . 

Dirceu: Então não, né? 

Patrícia: Eu coloquei não . 

Dirceu: Então eu vou colocar não também. 

Patrícia: Aí tá ...você consegue deduzir como seria o comparativo de desigualdade? 

Dirceu: Desigualdade...ah...aquele eh...less than, seria um de desigualdade? (perguntando para 

pesquisadora). 

Professora-pesquisadora: Não . Inferioridade . 

Dirceu: Ah sim... 

Patrícia: Desigualdade. 

Dirceu: Menor...do que... 

Patrícia: Mas isso aí é comparativo, né? Comparativo de desigualdade. 

Dirceu: Essa pegou...(rs...) se falasse superioridade ou inferioridade... 

Patrícia: Comparativo. 

Dirceu: Dá um exemplo professora...em português. 

Professora-pesquisadora: I’m not as tall as my mother. 

Patrícia: Tem um não antes. Tem um não...tipo assim...eu sou bonita e ela não, desigualdade. 
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Professora-pesquisadora: I’m not as beautiful as her. 

Dirceu: Eu não sou bonita como ela?! Não sei (rs...) É? Ah... sim. 

Patrícia: Not aí...vem tanãnãnã...vem o adjetivo...e vem o as. Então vem juntos os dois...vem o as... 

Então vem juntos os dois...vem...eu falo de mim, depois coloco not as e falo dele, da pessoa...Então, 

vem not as aí dá a comparação não! Desigualdade. 

Dirceu: Not as, aí no caso o adjetivo é depois. 

Patrícia: Eu falo de mim, aí eu coloco adjetivo sobre mim, aí eu coloco not as she, do que ela, vem 

depois do adjetivo. 

Dirceu: Ou então ficaria assim not o adjetivo e um as ...não ? Aí esse exemplo pode ser colocado aqui? 

Tipo assim... desigualdade? (Perguntando para pesquisadora).  

Professora-pesquisadora: Pode. 

Patrícia: Colocar um exemplo então... 

Dirceu: Qual seria? 

Patrícia: Deixa eu lembrar... 

Dirceu: Eu sou bonito como ele? 

Professora-pesquisadora: Eu não sou tão bonito quanto ele. 

Dirceu: Ah tá ... 

Patrícia: Quanto ele... I’m not... 

Dirceu: Este tão por acaso seria aquela palavrinha so? Se não me engano? Não é, não ? (pergunta para 

pesquisadora). 

Professora-pesquisadora: As ou so. 

Patrícia: As ou so. Pode ser o as ou... aí o outro... 

Dirceu: I... 

Patrícia: Deixa eu pensar aqui... 

Dirceu: I’m as not... 

Patrícia: Não...eh...deixa eu ver....I’m not as beautiful, assim professora? Pode ser? 

Professora-pesquisadora: I’m not as beautiful as... 

Patrícia: I am not… é verto to be… 

Dirceu: Ah ...tá , I am not. 

Patrícia: Então ficaria…deixa eu escrever aqui…I… 

Dirceu: I am not. 

Patrícia: I am not. 

Dirceu: Beautiful, no caso? 

Patrícia: Não tem as não ...assim? 

Dirceu: Beautiful. 

Patrícia: Assim? 

Dirceu: Isso mesmo...beau... 

Patrícia: Acho que tem dois ês. 

Dirceu: Acho que aqui tem um i. 

Patrícia: E. Beautiful. 

Dirceu: As. 

Patrícia: As. 

Dirceu: Como, my friend, né? Você falou meu amigo, minha amiga… 

Patrícia: My friend. 

Dirceu: I am not as beautiful as my friend, é? Eu não sou bonito como minha,,, 

Patrícia: Quanto. 

Dirceu: Quanto? 

Patrícia: Quanto minha amiga, meu amigo...(rs...). 

Dirceu: Vai essa mesmo? 

Patrícia: Vai. I am not... 

Dirceu: Ah sim...Certo, essa 8. 

Patrícia: (Lê a questão 8). 

Dirceu: E pus esta aqui oh... 

Patrícia: E a luz é como...deixa ver aqui... 

Dirceu: É como...esse marrying aqui eu não sei o que que é . 
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Patrícia: Ah... você coloca igual eu. 

Dirceu: Essa daí tá vendo... aí...então... 

Patrícia: Só que eu copiei até o final da frase. 

Dirceu: Não ... então, tá bom...tá certo. E essa nove? 

Patrícia: (Lê a questão 9). 

Dirceu: Eu não sei se é...eu coloquei isso, não tenho certeza. 

Patrícia: Preposição... 

Dirceu: No gerúndio...pelo menos em português...não...não...não. 

Patrícia: Não ...gerúndio em inglês é ing e não em português. 

Dirceu: Então, foi o que eu pensei. 

Patrícia: Tá certo. Só que aí tem que por a preposição que dá...deixa eu lembrar. 

Dirceu: Ah tá...após a preposição... então a preposição, no caso the seria uma preposição, the? 

Patrícia: Deixa eu lembrar o que que é preposição.` 

Dirceu: Ah...the é artigo, não? 

Patrícia: The é artigo. 

Dirceu: É verdade. 

Patrícia: Porque o, a, os, as. Artigo. 

Dirceu: Tá certo. 

Patrícia: Deixa eu lembrar, eu não lembro se preposição... 

Dirceu: But não é preposição também, né? But – mas. 

Patrícia: Ah eh. Eu acho que preposição é aquilo que o professor falava junta de mais a, dá da, de 

mais o, dá do, a mais a, dá crase . 

Dirceu: É no caso aqui a preposição seria that oh... é preposição, né ? 

Patrícia: Então seria. 

Dirceu: Então no caso tem que ser um ... 

Patrícia: Pode ser aqui oh .... a device for ...  

Dirceu: Não. By? Também não seria, né? By...por... (perguntando para professora-pesquisadora) 

Professora-pesquisadora: Yes. 

Dirceu: É uma preposição? Aqui oh “by inventing”. 

Patrícia: E aqui também oh ... Aqui “a device for manipulating”. 

Dirceu: By inventing. Vamos colocar essa? 

Patrícia: Qualquer uma das duas tá certo? (perguntando para professora-pesquisadora) 

Professora-pesquisadora: Yes. 

Dirceu: Entre aspas. 

Patrícia: Colocar qual? 

Dirceu: Essa by inventing...Falta uma. Essa daqui, a única palavra que eu não conheço. Gente ...eu não 

sei falar essa palavra em inglês, mas eu conheço ela de algum lugar. 

Patrícia: For now, though , esse… 

Dirceu: Esse though. 

Patrícia: É de… 

Dirceu: Cara …o que que isso... eu esqueci mesmo... 

Patrícia: Esse aqui é verbo ...regular, não verbo irregular....que ele muda. 

Dirceu: Eu lembro dele da prova ... 

Patrícia: Ele é um verbo irregular. Ele muda. É que nem o go lá, que pode ser gone. Esse aqui...e o.... 

Professora-pesquisadora: (Alerta para olharem no dicionário, para não confundir com thought). 

Dirceu: Ah tá, é porque tem... 

Patrícia: Ah tá, esse daí teria um t , esse daqui não tem. 

Dirceu: Esse though...realmente não lembro a tradução dele de jeito nenhum. 

Patrícia: Though...for now...for now... 

Dirceu: Para agora? 

Patrícia: Rsrsrs 

Dirceu: É , não seria for now, para agora.. 

Patrícia: Para agora... 

Dirceu: Aí vem esse though... rainhow não é ...arco-íris ?  Ah tá... 

Patrícia: O... 
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Dirceu: Para agora, though, todos que sobre o arco-íris...vixe...Olha ai no dicionário, a gente não vai 

lembrar mesmo, though , tô até ansioso para saber a tradução desse though. 

Patrícia: Embora. Embora. Tipo quando você tá fazendo, porque, portanto, embora, pois, no entanto... 

Dirceu: Ah...portanto, embora....como se fosse uma conjunção. 

Patrícia: Uma conjunção. 

Dirceu: Uma conjunção. Vai ficar meio sem sentido, mas... 

Patrícia: Para... 

Dirceu: Para agora, embora, no entanto. Vamos... Para agora, no entanto, todos estão sobre o arco-íris? 

(rsrsrs...) Pelo o que eu pude traduzir, né? O meu ponto de vista... 

Patrícia: Para agora...  

Dirceu: No entanto, embora.  

Patrícia: Embora... 

Dirceu: Todos que estão sobre o arco- íris ...eh...all, todos, that, seria que, né? 

Patrícia: Ahã. 

Dirceu: Is, ser ou estar, over, sobre e o arco-íris. 

Patrícia: O arco-íris. Para agora, embora. 

Dirceu: (Rsrsrs...) A gente tá traduzindo ao pé da letra (rsrs...) 

Patrícia: Tá. Para agora, embora todos estão sobre o arco-íris, isso? 

Dirceu: É, né! Melhor do que nada... (rsrs...) 

Patrícia: Tá. Neste momento, todos estão sobre o arco-íris. 

Dirceu: (Rsrs...) Não, acho que não. 

Patrícia: Para agora? Para agora é pra agora, neste momento. 

Dirceu: Pois é, segundo a tradução ficaria para agora. 

Patrícia: Tá, mas para agora me traz aqui agora, para agora...nossa. 

Dirceu: É. 

Patrícia: Neste momento, todos estão sobre o arco-íris. 

Dirceu: Mas se fosse neste momento ia...deixa assim mesmo...(rsrs...)  

Patrícia: É a última frase. “For now, though, all that is over the rainbow”. Preposição: para, pode ser 

por, durante (olhando no dicionário)…aqui tem para, por, durante, por também... 

Dirceu: É... Deixa assim mesmo, Patrícia. 

Patrícia: Como que é? Todos... 

Dirceu: Todos que estão sobre o arco-íris... 

Patrícia: Então, aqui oh, a gente coloca como dependente...Que relação você estabelece entre as 

palavras acima. (questão 2 ) 

Dirceu: Professora, essa 2, ficaria errado colocar que ambas essas palavras...tava comentando com ela, 

que a maioria dessas palavras aqui, a não ser silicon, eles armazenam alguma cois, né? Pelo que eu 

pude perceber... 

Professora-pesquisadora: Elas estão relacionas a quê? Elas fazem parte de que? 

Dirceu: Algum dispositivo, no caso citado no texto...Então fazem parte de dispositivos eletrônicos....  

Como que a gente coloca? 

Patrícia: Que relação você estabelece entre as palavras acima? 

Dirceu: As palavras acima estão relacionadas. 

Patrícia: Todas... 

Dirceu: À formação de dispositivos eletrônicos. 

Patrícia: À formação e à execução..., não? 

Dirceu: Execução, não. 

Patrícia: À formação. 

Dirceu: É... eu acho que á formação, tá bom. 

Patrícia: Pode ser... 

Dirceu: Daí, vai assim mesmo? 

Patrícia: Pode ser, tá certo.  É que nem eu tinha falado aquela hora . 

Dirceu: Tá...então, as palavras acima....estabelecem a relação da formação de dispositivos eletrônicos.  

Patrícia: Relação à formação de dispositivos eletrônicos.  

Dirceu: Eh. 
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ANEXO E 
 

 

Transcrição da 2ª entrevista realizada após a tarefa 2 

 

 
1. Professora-pesquisadora: Você se sentiu motivado de alguma forma para realizar a tarefa? Por quê 

(não)? 

João: Hardware, né ? Claro...(rsrs) 

Professora-pesquisadora: (rsrs). Por quê? 

João: É na área, né? A gente tá estudando, foi legal ... boa sacada... 

Professora-pesquisadora: Boa sacada ...(rsrs) 

2. Professora-pesquisadora: Você considerou a tarefa fácil, de baixa, média ou alta dificuldade? Por 

quê? 

João: Foi fácil. por causa que a gente já tinha uma lógica, né? Sabendo as peças, até porque os nomes 

delas já são em inglês e a gente já teve uma facilidade para desenvolver a atividade. 

3. Professora-pesquisadora: Durante a realização da tarefa individual, você: conseguiu resolver bem 

os exercícios; razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

João: Foi bem...tirando algumas que eu não tava entendendo, algumas palavras, mas o restante foi 

bem, bem realizado. 

4. Professora-pesquisadora: Durante a realização da tarefa com o colega, você: conseguiu resolver 

bem os exercícios; razoavelmente; ou não conseguiu realizar a tarefa? Por quê? 

João: Foi bem, porque as dúvidas que eu tinha ele me orientou, ele sanou minhas dúvidas. 

5. Professora-pesquisadora: O que você achou desse momento de interação com seu colega? 

João: Bem... ele sanou minhas dúvidas... ele me ajudou. 

6. Professora-pesquisadora: Que diferenças você pôde notar entre as duas tarefas (sozinho e com o 

colega), no que diz respeito, sobretudo, à sua compreensão do texto? 

João: Que ele sabe mais do que eu..., eu tenho que pegar o dicionário, ficar lendo e aprender o que 

falam as palavras. 

Professora-pesquisadora: Sim, mas você acha que sozinho e com o colega a principal diferença é 

que você viu que ele sabe mais que você? 

João: Hum...quase isso... foi... (rsrs...) como que posso explicar... foi isso, a gente interagiu, como a 

gente já tinha um conhecimento sobre essas perguntas, a gente interagiu e conseguiu realizar a 

atividade com precisão. 

7. Professora-pesquisadora: Durante os exercícios de compreensão, como vocês decidiram que 

respostas deveriam ser alteradas? 

João: A maioria já tava em nexo, mas algumas foi pelo dicionário. 

Professora-pesquisadora: Vocês consultaram o dicionário pra ver o que que estava certo? 

João: Ahã. Foi o dicionário.. e as palavras que ele sabia também que a gente alterou, as que eu sabia 

também foram alteradas, daí foi entrando, tipo ele respondeu, mas tinha dúvidas e eu respondi e não 

tinha dúvida, daí a minha foi, daí ele respondeu e não tinha dúvida, daí a dele foi, é assim que a gente 

fez a correção. 

8. Professora-pesquisadora: Como você avalia a tarefa realizada junto com seu colega? Quais, para 

você, foram os aspectos positivos e os negativos? 

João: Pontos positivos da correção, a gente entrar num consenso e decidir que aquela resposta foi a 

certa. E os negativos... não vejo nenhum ponto negativo. 

9. Professora-pesquisadora: Você preferiria ter feito a tarefa sozinho? Por quê (não)? 

João: Não...assim quando a gente interage com outras pessoas, a gente tem uma visão mais ampla, 

assim toda a atividade realizada, daí atividades realizadas, assim, em grupo eu prefiro mais do que 

individuais. 

10. Professora-pesquisadora: Como você avalia o seu desempenho em tal tarefa? 

João: Foi bom, por eu ter um conhecimento assim na área, pelas palavras serem em inglês também, 

foi bem...foi um bom...realizei bem a atividade. 

11. Professora-pesquisadora: Você teve alguma dificuldade durante a tarefa? Caso positivo, como a 
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resolveu? 

João: Só as palavras que eu consultei no dicionário, se era aquele contexto, se era aquele sentido 

mesmo que o texto tava tomando, daí eu peguei o dicionário, olhei as palavras e vi que o tema e o 

texto dizia mesmo o que eu tava lendo, vendo que tava acontecendo, as palavras só ajudaram 

compreender a mais o texto. 

12. Professora-pesquisadora: Você gostaria que tarefas em dupla ou em grupos continuassem 

fazendo parte das aulas de inglês? Se positivo, por quê? Se negativo, por quê? 

João: Sim. Por causa dessa visão geral, é legal a gente interagir com as pessoas, eu achei bem melhor 

que fazer sozinho, tipo você faz uma tarefa, fica ali naquele espaço ali, você não sabe se aquilo lá ta 

certo, daí você vai interagir com o colega, ele já sana suas dúvidas, daí você já pega um dicionário e 

melhora mais ainda, acho melhor do que fazer sozinho. 

13. Professora-pesquisadora: Você tem algum comentário extra para fazer em relação à realização 

desta tarefa? 

João: Não ... nenhum comentário...foi....foi legal, eu gostaria que tivesse mais de hardware, tivesse 

mais da área de informática, foi legal fazer as tarefas em inglês, contando com a área de informática.                                                                                                                                                                 

Professora-pesquisadora:  É... você achou que o conteúdo técnico.... é ... facilitou o entendimento da 

língua inglesa, pois tava falando de algo que você tem mais conhecimento?                                                                  

João: Isso, isso mesmo. 

Professora-pesquisadora: Porque o primeiro texto, ele tinha também a ver com tecnologia, com a 

área de informática, né? Então em comparação com as duas tarefas você acha que...   

João: A segunda foi mais...eu realizei melhor do que a primeira. O meu entendimento da segunda 

atividade foi melhor do que da primeira, tanto por estar bem envolvido com a informática, daí tipo 

continua assim com a área de informática seria bom.                      
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