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Resumo: No encalço da psicolinguística, a investigação da geração de inferências na 

compreensão leitora é considerada bastante recente, entretanto, já são vários os estudos que se 

ocupam desse processo. Porém, isso não indica que as possibilidades de estudo nesta área 

estejam esgotadas. Prova disso é a presente pesquisa, de caráter qualitativo e quantitativo, que 

verificou as diferenças no processo de compreensão leitora perante a leitura de textos em 

Língua Inglesa (LI) em dois diferentes suportes: papel e tela digital. Os participantes deste 

estudo, realizado em outubro de 2016, foram cinco estudantes universitários, proficientes em 

LI, do 2º ao 4º ano de Letras Inglês de uma universidade pública do interior do Paraná. A fim 

de alcançarmos nosso objetivo, utilizamos, em nossa coleta de dados, um texto argumentativo 

para a leitura no papel e um texto expositivo para a leitura na tela digital. Os diferentes tipos 

textuais foram escolhidos para que pudéssemos verificar, baseando-nos no estudo de Caldart 

(2012), se os tipos textuais exercem influência no processo inferencial. Amparando-nos no 

estudo de Baretta (1998), utilizamos os protocolos verbais de pausa de Cavalcanti (1987; 

1989), adaptados por Tomitch (1995), os quais consistem em realizar a leitura, verbalizando 

tudo o que temos em mente. Tais protocolos, após transcritos, nos possibilitaram averiguar o 

papel da geração de inferências online (realizadas durante a leitura) na compreensão. 

Triangulamos os dados oriundos dos protocolos com as respostas dos participantes a 

questionários de compreensão, retrospectivo e de perfil do leitor, a fim de confirmarmos ou 

refutarmos nossas hipóteses e observamos que nossos dados remetem a diferenças mínimas 

no processo inferencial dos envolvidos, não estando estas exatamente relacionadas ao suporte, 

devido ao comportamento dos leitores enquanto liam no suporte digital. Assim, corroborando 

com o estudo de Caldart (2012), observamos que o que pode ter influenciado na geração de 

inferências dos participantes, foram os diferentes tipos de textos utilizados. Ademais, 

verificamos que o participante que mais gerou inferências durante as leituras não obteve os 

escores mais altos nos testes de compreensão, bem como o participante que menos inferiu não 

obteve os escores mais baixos. Percebemos que outros processos, como as inferências geradas 

off-line (realizadas após a leitura), podem ter influenciado na compreensão dos participantes, 

o que não confere a nossa pesquisa resultados conclusivos, mas sim, provocações para novos 

estudos. 

 

Palavras-chave: Leitura. Compreensão. Geração de inferências. Multiletramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SCHINEMANN, J. Reading comprehension and the generation of inferences in foreign 

language: reading on paper x reading on digital screen.Thesis (Master‘s Degree in Letras). 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. Supervisor: Profª. Draª. Luciane 

Baretta. Guarapuava, 2016.  

 

Abstract: Within the perspective of Psycholinguistics studies, the investigation of inference 

generation in reading comprehension is considered rather recent. Even though there are 

several studies which investigate inference generation, this does not indicate that the 

possibilities of research in this area are done. The proof is the present research, of qualitative 

and quantitative nature, which verifyed the differences in the process of reading 

comprehension of texts in English in two different modes of presentation: paper and digital 

screen. The participants in this study, carried out in October, 2016, were five undergraduate 

proficient English students, from 2nd to 4th grade in the English major, of a public university 

located in the central-south region of Paraná. In order to accomplish our main goal, an 

argumentative text was read on paper and an expository text was read on digital screen. The 

different text types have been chosen in order to verify whether the text types influence 

(CALDART, 2012) the inference making process. Considering the study of Baretta (2008), 

the pause protocols (CAVALCANTI, 1987; 1989) – which consist of verbalizing everything 

that comes to our minds while reading – were used, in the version adapted by Tomitch (1995). 

After being transcribed the pause protocol reports made it possible to ascertain the role of 

online inference generation in reading. We triangulated the data from the pause protocols with 

the participants‘answers to comprehension questions, retrospective questionnaire and reader‘s 

profile, so as to confirm or refute our hypothesis. We observed that our data indicates subtle 

differences in the inferential process not being those exactly related to the modes of 

presentation, but due to the (unexpected) behavior of the readers while reading in the digital 

support. Thus, corroborating the study of Caldart (2012), we observed that what may have 

influenced the inference generation of the participants, was the different text types used. 

Furthermore, we found that the participant who generated the most inferences during reading 

did not obtain the highest scores in the comprehension tests, as well as the participant who 

infered the least did not obtain the lowest ones, as hipothesised. We also noted that other 

processes, such as off-line inferences, may have influenced the comprehension of the five 

participants, a fact that does not bring clear results to our research, but possibilities for further 

research. 

 

Key-words: Reading. Comprehension. Inference generation. Multiliteracies. 
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1. CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

 

A leitura é uma atividade fundamental de nosso dia-a-dia, sendo fonte de grande parte 

das informações que recebemos. Durante muito tempo entendida como um processo de 

decodificação e compreensão do que o autor do texto quis dizer, a leitura tem sido estudada 

por diversos pesquisadores – educadores, linguistas, linguistas aplicados, analistas do 

discurso, neurocientistas, psicólogos e psicolinguistas, dentre outros – os quais, ancorados nas 

teorias psicolinguistas de leitura, consideram não apenas o autor do texto, mas se preocupam 

em analisar de forma aprofundada o que se passa na mente do leitor enquanto lê a fim de 

desvelar os mistérios da compreensão leitora (ZACHARIAS, 2016).  

Leffa (1996) sugere que ―ler é, na sua essência, olhar para uma coisa e ver outra‖ (p. 

10). É como olhar por um espelho e ver a imagem nele refletida de acordo com nossa estatura 

e o ângulo em que nos posicionamos perante ele. Assim sendo, o que vemos não depende do 

espelho em si, mas de nós, leitores, e do que somos capazes de enxergar a partir das 

habilidades e conhecimentos que possuímos, os quais determinam o modo como olhamos 

para o texto e o que vamos construir a partir dessa leitura. 

O espelho aguarda ansioso por um olhar, pois necessita dele a fim de que sua 

existência no mundo faça sentido.  Mas esse olhar, por sua vez, não pode ver no espelho o que 

ele não reflete. Portanto, a leitura não pode ser ancorada em modelos lineares que atribuem o 

sentido essencialmente ao texto, tampouco naqueles que primam ao leitor, mas sim em 

modelos interativos, os quais estabelecem que texto e leitor atuam juntos no processo de 

compreensão leitora (COLOMER; CAMPS, 2002; DAVIES, 1995; GOODMAN, 1967; 

GOUGH, 1972; GRABE, 1995; LEFFA, 1999; NUTTALL, 1996; RUMELHART, 1977; 

SAMUELS; KAMIL, 1995; STANOVICH, 1980; URQUHART; WEIR, 1998, entre outros).  

Nesse sentido, o contexto social em que a leitura se insere e as experiências vividas 

pelo leitor são essenciais para a construção de sentidos de um texto – processo que exige do 

leitor várias habilidades e torna a leitura uma adjeção de diversas atividades cognitivas 

(COSCARELLI, 1989; 2016). Logo, nosso modo de ler os textos, sejam verbais ou não 

verbais, envolve nossos conhecimentos, não somente linguísticos, mas, especialmente, de 

mundo. De acordo com Wallace (2001), o conhecimento prévio do leitor o leva a interagir 

com o texto de modo a refletir sobre as ideologias que o permeiam e/ou que são dele 

consequentes. Assim, trata-se de um aspecto imprescindível à compreensão leitora que tem 

sido discutido em diversos estudos que se ocupam, por exemplo, da geração de inferências e 
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seu papel no processo de compreensão. Exemplos de pesquisa nessa área verificam os tipos de 

inferência ou a frequência em que ocorrem, dependendo de aspectos como o propósito de 

leitura, os tipos de textos lidos, ou os gêneros aos quais os textos pertencem (BARETTA, 

2008; KINTSCH; KINTSCH, 2005; NARVAEZ; VAN DEN BROEK; RUIZ, 1999; VAN 

DEN BROEK, 1990; VONK; NOORDMAN, 1990, entre outros).  

Quanto mais conhecimento possuirmos, maior será nossa capacidade de construir 

sentidos em nossa leitura, seja a leitura em nossa língua nativa (L1) ou em uma segunda 

língua (L2)
1
.  O indivíduo que estuda uma L2, o faz porque almeja um melhor emprego, 

deseja ter acesso à literatura da língua alvo, quer viajar ou estudar no país falante do idioma 

estrangeiro, quer interagir com falantes de outras culturas, entre várias outras razões, e a 

leitura é parte integrante dessas atividades (NUTTALL, 1996). Logo, é imprescindível que o 

aprendiz, além das outras habilidades envolvidas, como a fala e a audição, desenvolva a 

habilidade de ler na L2.  

A leitura em L2 engloba basicamente os mesmos procedimentos da leitura em L1 

(URQUHART; WEIR, 1998), como a decodificação e a geração de inferências, porém, 

algumas diferenças devem ser consideradas, devido ao fato de que cada língua tem suas 

peculiaridades, como os aspectos fonológicos, por exemplo – o que influi na maneira de se ler 

o texto em uma língua diferente da nossa L1. Pesquisadores como Nuttall (1996) e Day e 

Bamford (1998), defendem o trabalho com a leitura extensiva de modo a enriquecer o 

vocabulário do leitor para levá-lo ao alcance da compreensão leitora em L2, mas esse não é o 

único caminho a ser seguido. Tomitch (2009) argumenta que o vocabulário e a gramática, por 

exemplo, não são suficientes para que o leitor de L2 de fato alcance a compreensão. Segundo 

a autora, o desenvolvimento das estratégias de leitura é aspecto basilar nesse processo, 

levando o leitor a aperfeiçoar conhecimentos que ele já possui, sejam eles linguísticos ou de 

mundo. 

O complexo processo da compreensão leitora, seja em L1 ou L2, hoje perpassa a 

leitura de textos no papel e se realiza na tela do computador, do tablet, do kindle e do 

smartphone (COSCARELLI, 2016; ROJO, 2004; 2009; ZACHARIAS, 2016). Essa nova 

realidade promovida pela crescente expansão das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) traz à tona uma inegável eclosão de textos cada vez mais multimodais 

                                                           
1
 Adotamos em nosso estudo o termo ‗segunda língua‘ e não faremos aqui a distinção entre segunda língua, 

língua estrangeira e língua adicional. Ressaltamos que o primeiro termo trata da segunda língua adquirida, e 

tradicionalmente usada no contexto familiar ou comunidade, quando vivemos em outro país; o termo língua 

estrangeira diz respeito à língua que se aprende no país em que se vive, com auxílio de professor não nativo da 

língua alvo e o termo língua adicional se refere a uma terceira língua que o indivíduo aprende. 
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(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; 2001). Esse novo tipo de leitura demanda novas 

habilidades leitoras, bem como um leitor cada vez mais multiletrado (NEW LONDON 

GROUP, 1996). Diante desse cenário pensamos a necessidade de verificar até que ponto a 

ampla diversidade de textos digitais está sendo bem aproveitada, haja vista que a falta de 

letramento digital é um grande empecilho para que o leitor faça uso adequado de tantos 

recursos disponibilizados pelos textos digitais. A experiência profissional desta pesquisadora 

pode exemplificar tal situação. 

Atuando como professora de Língua Inglesa desde 2011, em uma escola de idiomas, 

percebi que a primeira reação de muitos alunos, principalmente adolescentes, quando notavam 

uma atividade de leitura no livro, era a de reclamar e pedir para deixar aquela atividade para 

trás. Por mais que houvesse sempre um momento de contextualização da leitura – visto que 

nenhum professor, ainda que quisesse, poderia deixar esse momento de lado, pois a escola em 

questão cobrava muito em relação a ―seguir o passo-a-passo‖ – muitos alunos não se sentiam 

motivados a ler. No entanto, quando se tratava de alguma atividade no computador, todos 

demonstravam apreciá-la. Parecia que nem sequer sentiam que estavam realizando uma 

leitura. A atividade fluía prontamente. 

 A mágica que ocorria ao colocar o aluno em frente ao computador me impressionava, 

embora eu não pudesse fazer isso sempre, pois eu também precisava cumprir com os 

conteúdos do material didático. Diante disso, com o passar do tempo, passei a observar os 

momentos pré e/ou pós-aula, quando, também diante do computador, alguns alunos 

acessavam, na maioria das vezes, redes sociais que os levavam a sites ou a blogs de notícias, 

isso, seguido de conversas informais, me fez perceber o quanto esses adolescentes sabiam de 

tudo e de nada ao mesmo tempo, pois não liam as notícias integralmente. Discutindo com 

colegas e professores da graduação, compreendi que não se tratava de uma situação isolada. 

Talvez esses alunos não lessem os textos completos por falta de interesse, mas, talvez, eles 

não soubessem exatamente como fazê-lo. Foi a partir disso que surgiu a ideia de desenvolver 

uma pesquisa que investigasse a leitura na tela do computador.  

Porém, ao iniciar minha caminhada no mestrado, percebi que o processo de leitura 

oferece inúmeros caminhos a serem percorridos no âmbito da pesquisa acadêmica, tamanha 

sua complexidade. Sem deixar de lado minha ideia inicial, que envolvia a leitura digital, optei 

por investigar, entre tantas questões que podem ser estudadas no encalço da compreensão 

leitora, o processo de geração de inferências. Ciente de que os problemas na leitura podem 

estar relacionados a uma aprendizagem inadequada, decidi efetuar a pesquisa no âmbito da 
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formação de professores, assim verificando a compreensão leitora, por meio da geração de 

inferências, de graduandos em Letras Inglês.  

Feitas várias leituras e discussões a respeito da compreensão leitora, evidenciou-se a 

preferência de muitos leitores pela leitura no papel e, com isso, a relevância de um estudo que 

se ocupe de comparar esse modo tradicional de ler com a leitura na tela digital. Assim, nasceu 

esta pesquisa que trata da compreensão leitora por meio da análise da geração de inferências 

nos dois diferentes suportes. Nesse processo, nossos corpora são um texto expositivo alojado 

em um blog, e outro impresso, sendo este, um texto argumentativo extraído de revista 

científica. 

 E por que um blog? Porque se trata de uma ferramenta que promove fortemente a 

leitura em âmbito digital. Desde sua criação, em 1997, essa mídia tem evoluído juntamente 

com a Internet e propicia um ‗bombardeio‘ de multimodalidade para o leitor que se mantém 

em contato com o mundo digitalizado. Entre inúmeros blogs que se ocupam de inúmeros 

temas, escolhemos para nossa pesquisa um blog jornalístico – o qual traz notícias e 

reportagens que vão do mundo das celebridades à educação. Desse blog extraímos o texto 

para a leitura digital, o qual foi disponibilizado em um blog criado especialmente para a 

pesquisa. 

A leitura em diferentes suportes leva o leitor a trabalhar com diferentes habilidades, o 

que pode resultar em diferenças na compreensão dos textos. Considerando essas possíveis 

diferenças, tecemos esse trabalho a partir dos objetivos e das perguntas de pesquisa que 

apresentaremos a seguir.  

 

 

1.1 Objetivos e perguntas de pesquisa  

 

O principal objetivo desta pesquisa era verificar as possíveis diferenças no processo de 

compreensão leitora de graduandos do 2º ao 4º ano de Letras Inglês, de uma universidade da 

região centro-oeste do Paraná, perante a leitura de textos em Língua Inglesa em dois 

diferentes suportes: papel e tela digital.  

Para alcançarmos nosso objetivo, foi utilizado o método de introspecção verbal, por 

meio do Protocolo Verbal de Pausa (CAVALCANTI, 1987; TOMITCH, 1998), a fim de 

averiguarmos se os participantes gerariam inferências no decorrer de suas leituras e, nesse 

caso, quais os tipos e com que frequência as inferências seriam geradas, considerando os 
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diferentes suportes e os diferentes tipos de cada texto. Para verificarmos se a geração (ou não) 

de inferências influenciaria na compreensão geral dos textos, foram aplicados questionários 

de compreensão após a leitura de cada um dos textos, bem como um questionário 

retrospectivo, no qual os participantes poderiam refletir sobre o desempenho que acreditavam 

ter obtido em cada leitura. Um questionário de perfil do leitor também foi aplicado a fim de 

sabermos se o desempenho dos participantes na pesquisa seria compatível ao seu 

comportamento habitual de leitura (participantes que leem mais – desempenho mais alto; 

participantes que leem menos – desempenho mais baixo). 

Dado o exposto, nossos objetivos específicos são: 

• Avaliar por meio do protocolo verbal, se os diferentes suportes (papel e tela digital) e 

os diferentes tipos textuais (texto argumentativo e expositivo) influenciam na geração de 

inferências (tipo e frequência) realizadas por estudantes universitários; 

• Checar e comparar a compreensão leitora dos participantes, por meio de perguntas de 

compreensão leitora acerca dos textos lidos em Língua Inglesa como L2; 

• Comparar se a geração de inferências (tipo e frequência) em cada suporte condiz com 

o escore no teste de compreensão correspondente; 

• Verificar por meio do questionário retrospectivo, se a auto avaliação dos participantes 

condiz com sua real compreensão dos textos lidos; 

• Comprovar por meio do questionário de perfil do leitor, se o (os) participante (s) que 

mais gerou (geraram) inferências e obteve (obtiveram) melhor desempenho nos testes de 

compreensão é (são) aquele (s) que lê (leem) mais; 

•  Triangular as informações dos dois instrumentos (protocolo verbal e perguntas de 

compreensão) para verificar se há diferenças em termos de processamento em leitura quanto 

ao suporte (papel e tela digital);  

• Triangular as informações dos dois instrumentos (protocolo verbal e perguntas de 

compreensão) para verificar se há diferenças em termos de processamento em leitura quanto 

ao tipo (texto expositivo, argumentativo). 

 Com isso, buscamos responder as inquietações que nos instigaram a realizar o 

percurso traçado:  

1. Há diferença em termos de processamento durante a leitura em dois suportes 

diferentes (texto impresso e blog), isto é, a geração de inferências ocorre de maneira 

diferenciada dependendo do suporte?  
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2. O tipo textual, i.e, o texto argumentativo ou expositivo, interfere na geração de 

inferências? 

3. Quanto maior o número de inferências, melhor o desempenho em leitura, medido 

pelos testes de compreensão? 

Tendo em vista os objetivos e perguntas de pesquisa apresentados, trataremos dos 

pressupostos que revelam a importância deste estudo para a academia, a seguir. 

 

 

1.2 Relevância do trabalho 

 

O foco desta pesquisa está na compreensão leitora e o papel que a geração de 

inferências pode desempenhar na construção de sentidos pelo leitor foi o caminho escolhido 

para encontrarmos as respostas que buscamos.  

Embora pesquisadores como Keenan et. al.(1990) afirmem que há um grande número 

de pesquisas que se ocupam desse processo, alguns desses estudos discorrem sobre a 

inferenciação sob diferentes propósitos de leitura, como Klusewitz, Lorch e Lorch (1993), 

Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999) e Bender (2016), que investigaram os propósitos de 

leitura para estudo e entretenimento. Há ainda, estudos a respeito da influência de tipos 

textuais como o de Trabasso (1980), que investigou as inferências geradas quando da leitura 

de textos narrativos e o estudo de Baretta (2008), que tratou da influência dos tipos narrativo e 

expositivo. A geração de inferências sob diferentes gêneros textuais também tem sido 

investigada em estudos como os de Caldart (2012), que trata de dois gêneros: o texto literário 

e a reportagem.  

Porém, até o momento da redação desta dissertação, não há estudos, de acordo com 

nosso conhecimento, que tratem da geração de inferências e a compreensão na leitura no 

papel em comparação com a leitura na tela digital, seja em L1 ou L2. Ressaltamos que, foi por 

nós realizada uma pesquisa no portal de periódicos da Capes,em setembro de 2016, em que 

verificamos a ocorrência de estudos sob os termos Inference generation in reading on screen, 

sendo que encontramos treze pesquisas como as de Gerber e Tomitch (2008) e de Biancarosa 

e Griffiths (2012), e Inference generation in digital reading, em que se apresentaram 

dezesseis estudos, como os de Yeari e Van den Broek (2015) e os de Clinton, Carlson e Seipel 

(2016), mas nenhum desses estudos é similar ao nosso – o que acentua sua significância. 
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 Diante disso, e da importância que o processo de produzir inferências tem para a 

compreensão leitora, nosso estudo torna-se uma proposta relevante a contribuir para a 

academia, visto que a leitura na tela digital é bastante recorrente nos dias atuais, pela 

quantidade de material disponibilizado online e pela agilidade com que se pode acessar esse 

material.  

Além disso, diante da nova geração de indivíduos que tanto primam pelas tecnologias, 

é importante melhor compreendermos seu comportamento perante a tela do computador (ou 

outros dispositivos), verificar até que ponto eles sabem manejar os recursos disponibilizados e 

se isso pode colocar a compreensão da leitura na tela digital em vantagem com relação à 

leitura no papel, de alguma forma. 

 

 

1.3 Organização 

 

 Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, a saber: Capítulo I – Introdução; 

Capítulo II – Revisão de Literatura; Capítulo III – Metodologia; Capítulo IV – Análise e 

discussão dos resultados e Capítulo V – Considerações finais, limitações da pesquisa e 

implicações pedagógicas. 

 O Capítulo I buscou contextualizar o presente estudo na área da compreensão leitora, 

apresentando nosso objetivo e perguntas de pesquisa, bem como dissertar sobre a relevância 

de nosso estudo. Para finalizar o capítulo, apresentamos a organização desta dissertação. 

 O Capítulo II aborda os pressupostos teóricos que sustentam nossa investigação, 

discutindo alguns dos aspectos necessários ao processo de compreensão, entre eles, a geração 

de inferências, considerada em nosso trabalho, e alguns estudos já realizados acerca dela. 

Também discutimos a respeito da nova leitura advinda dos avanços tecnológicos e expansão 

da Internet. 

 O Capítulo III expõe nossa metodologia de pesquisa, apresentando nossos 

participantes, como foram selecionados, quais instrumentos foram utilizados durante a coleta 

de dados e por quê, bem como apresenta resultados gerais do teste piloto. Este capítulo 

também especifica quais procedimentos foram seguidos antes, durante e após a coleta de 

dados. 

 O Capítulo IV apresenta a análise dos dados obtidos por meio de nossos instrumentos: 

protocolos verbais de pausa, questionários de compreensão, retrospectivo e de perfil do leitor, 
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bem como trata do cruzamento e da discussão de tais dados, trazendo respostas às nossas 

questões de pesquisa. 

 O Capítulo V encerra esta dissertação com nossas considerações finais, apresentando 

algumas limitações de nossa pesquisa e algumas recomendações para pesquisas futuras nesta 

área, bem como as implicações pedagógicas de nosso estudo. 
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2. CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

“To teach foreign or second language reading well, 

we need to know as much as possible  about how 

the reading process works and how to integrate 

that knowledge effectively into our reading pedagogy”. 

Marva Barnett (1989) 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma visão geral dos pressupostos teóricos 

que dão embasamento a esta pesquisa, a qual propõe investigar, pelo viés da Psicolinguística, 

a compreensão leitora de graduandos em Letras Inglês, perante a leitura de textos em Língua 

Inglesa, averiguando as possíveis diferenças no processo da leitura em dois diferentes 

suportes: papel e tela digital. Para tanto, nossa revisão de literatura está subdividida em três 

seções: a primeira, expõe alguns aspectos gerais sobre a leitura, como os componentes 

envolvidos nesse processo e a leitura em segunda língua, visto que esta pesquisa trata, 

especificamente, da leitura em Língua Inglesa, que ocorre de maneira similar, porém, não se 

iguala à leitura em Língua Materna. A segunda seção, discorre a respeito da geração de 

inferências, tendo em vista que utilizamo-nos desse processo para verificarmos a 

compreensão leitora de nossos participantes, ao passo que a terceira seção finaliza o capítulo, 

abordando os multiletramentos e uma ―nova leitura‖ proporcionada pela Internet, tendo o blog 

como exemplo de forte mídia provedora desse tipo de leitura (AMARAL; RECUERO; 

MONTARDO; 2009), o qual se diferencia da leitura no papel em alguns aspectos a serem 

tratados. 

 

 

2.1 Sobre a leitura 

 

 A leitura faz parte das coisas mais simples de nosso dia-a-dia, como por exemplo, a 

leitura de um panfleto, de um bilhete deixado por alguém, de um lembrete, de uma lista de 

coisas a fazer ou a comprar, de uma receita, de um livro ou de uma revista em quadrinhos, 

bem como de um jornal para sabermos as notícias do dia.  

Atualmente, o processo de ler se estende para além do papel e vamos realizá-lo na tela 

do computador ou do tablet, ao ler um post nas redes sociais, um e-mail ou uma notícia em 

um site. Ele se estende ainda mais, chegando à tela do smartphone, onde podemos ler todos os 
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textos supracitados, além de mensagens instantâneas, que, de certa forma, têm substituído os 

bilhetes/ lembretes escritos. 

 A leitura também faz parte dos fatos mais complexos do cotidiano das pessoas, como 

quando lemos um artigo científico ou um livro voltado para nossa área de trabalho e/ou 

estudos. Muitas das informações que recebemos são por meio da leitura e independente da 

razão pela qual executamos esse processo, ele é sempre bastante complexo. A começar pelo 

movimento dos olhos, que não é uniforme, já que eles saltam de um ponto a outro, 

identificando, em cada pausa, uma ou duas palavras (DEHAENE, 2012; LEFFA, 1996).  

Ademais, outros aspectos contribuem para tal complexidade. Conforme afirma Leffa (1996):  

 

Ler é um fenômeno que ocorre quando o leitor, que possui uma série de habilidades 

de alta sofisticação, entra em contato com o texto [sic], essencialmente um segmento 

da realidade que se caracteriza por refletir um outro segmento. Trata-se de um 

processo extremamente complexo, composto de inúmeros subprocessos que se 

encadeiam de modo a estabelecer canais de comunicação por onde, em via dupla, 

passam inúmeras informações entre o leitor e o texto (p. 24). 

 

Conforme já apontado em nossa introdução, o autor compara a leitura ao ato de olhar 

um espelho e ver refletida uma parte da realidade, de acordo com a posição que ocupamos 

diante do espelho. Assim, o que será visto nesse espelho depende de nós, leitores da imagem 

refletida. Segundo o autor, esse processo pode ser também comparado a uma reação química 

em que o elemento leitor e o elemento texto reagem interagindo entre si, o que resultará em 

um terceiro elemento: a compreensão. Para Goodman (1995) a interação que ocorre no 

momento da leitura, se dá entre língua e pensamento: 

 

Ler é um processo de linguagem receptivo. É um processo psicolinguístico que 

começa com a representação linguística da superfície codificada por um escritor e 

termina com um significado que o leitor constrói. Há assim uma interação essencial 

entre língua e pensamento na leitura. O escritor codifica o pensamento na linguagem 

e o leitor decodifica a linguagem em pensamento (p. 12, tradução nossa) 
2
. 

 

Dessa maneira, a leitura não é um processo que requer o alcance do objetivo traçado 

pelo escritor/autor, mas sim um processo de construção de sentidos em que o leitor traz o seu 

conhecimento para atingir uma das possibilidades de interpretação deixadas pelo autor em 

seus escritos. Conforme afirmam Day e Bamford (1998), a leitura como processo cognitivo é 

                                                           
2
 No original: Reading is a receptive process. It is a psycholinguistic process in that starts with a linguistic 

surface representation encoded by a writer and ends with meaning which the reader constructs. There is thus an 

essencial interaction between language and thought in reading. The writes encodes thought as language and the 

reader decodes language to thought (GOODMAN, 1995, p. 12). 
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entendida como ―[...] a construção de sentidos de uma mensagem escrita. A construção de 

sentidos envolve o leitor conectando informações da mensagem escrita com o seu 

conhecimento prévio para chegar ao sentido [...]‖ (p. 12, tradução nossa) 
3
. 

Mesmo para o leitor proficiente, que já possui os processos, como o reconhecimento 

das palavras, automatizados e, portanto, não percebe o quanto lhe é exigido ao realizar uma 

leitura, esse ato não deixa de ser bastante complexo. A leitura envolve diversas etapas que 

precisam ser concluídas a fim de que a compreensão seja de fato atingida. Assim sendo, ler 

não se resume a passar os olhos sobre as letras e transformá-las em palavras. Ler requer 

aprendizagem. 

Siqueira e Zimmer (2006) afirmam que a leitura engloba duas fases: a de aprender a 

ler, quando o indivíduo se apropria do nível mais básico – a decodificação (a ser tratada na 

seção 2.1.2), fase que as autoras sugerem que deve ser concluída nos quatro anos iniciais da 

escola fundamental; e a de ler para aprender, quando se tem domínio da decodificação e se 

busca construir sentidos, o que deve ocorrer a partir do fim da primeira fase e seguir por toda 

a vida. As autoras também argumentam que: ―A leitura envolve o leitor, o texto, a interação 

entre leitor e texto, o conhecimento prévio – enciclopédico e linguístico – do leitor e o 

processamento cognitivo da informação linguística‖ (p. 34).  

Para que tais elementos interajam adequadamente, estudiosos sugerem que há uma 

espécie de ―passo-a-passo‖ a ser seguido, consciente ou inconscientemente, pelo leitor – o que 

será discutido mais detalhadamente em nossa próxima seção (2.1.1). Ademais, a leitura é 

percebida por alguns pesquisadores como algo que engloba fatores bastante pessoais. 

De acordo com Jouve (2002), a leitura é um processo afetivo, uma vez que sempre há 

um motivo específico que nos leva a ler, e ao mesmo tempo um processo argumentativo, pois 

durante esse ato o leitor pode contrapor seus argumentos aos do texto, refletindo sobre ele e 

com ele aprendendo, o que implica ao leitor nunca permanecer o mesmo após uma leitura. 

Isso torna o ato de ler um processo também simbólico, em que o sentido construído pelo leitor 

se instala no contexto cultural onde ele vive. 

A leitura como processo afetivo é também discutida por Davies (1995) que propõe
4
 

quatro aspectos a serem considerados: 1) a atitude do leitor perante o texto com relação ao 

conteúdo, ao layout, ao estilo, à língua, entre outros fatores e à atitude de gostar ou não do que 

está lendo, de dar importância ou não ao texto, por exemplo; 2) a motivação para a leitura, 

                                                           
3
 No original: “[...] the construction of meaning from a printed or written message. The construction of meaning 

involves the reader connecting previous knowledge to arrive at meaning [...]” (DAY; BAMFORD, 1998, p. 12). 
4
 Baseando-se no modelo de leitura de Mathewson (1985). 
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que de certo modo se relaciona à atitude; 3) a influência de sentimentos e emoções que se tem 

no momento da leitura e 4) os sentimentos físicos advindos do contexto onde o leitor está no 

momento da leitura, como o fato de sentir-se confortável, ou não, em relação a sons, clima 

(quente, frio), posição (sentado, deitado), entre outros aspectos. 

Colomer e Camps (2002) partilham da visão de processo afetivo de Jouve (2002) e 

afirmam que a intenção que o leitor tem quando decide ler um texto é o que vai determinar a 

sua maneira de ler, bem como a velocidade da leitura e o quão elevado deve ser seu nível de 

compreensão. Citando Foucambert (1976), as pesquisadoras propõem cinco formas de leitura, 

conforme diferentes intenções do leitor:  

 

1. leitura silenciosa integral, quando se lê um texto inteiro com o mesmo 

tipo básico de atitude leitora, por exemplo, a leitura de um romance ou 

de um livro de ensaio; 

2. leitura seletiva, orientada por um propósito de ordenação ou para 

extrair uma vaga ideia global – caracteriza-se pela combinação de 

leitura rápida de algumas passagens e de leitura atenta de outras; 

3. leitura exploratória, produzida em saltos, para encontrar uma 

passagem, uma informação determinada; 

4. leitura lenta, para desfrutar dos aspectos formais do texto, para recriar 

suas características, inclusive fônicas, ainda que seja interiormente, e  

5. leitura informativa, de busca rápida de uma informação pontual, como 

um telefone em uma lista, um ato em um programa, uma palavra em 

um dicionário, etc (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 48). 

 

 

Leffa (1996) também discorre sobre a intencionalidade na leitura, afirmando que ela é 

crucial para que se cumpra o ato de ler. O autor sugere que o processamento das informações 

que um texto traz se embasa na confirmação ou rejeição de hipóteses formuladas pelo leitor, 

as quais o levarão a interpretar esse texto. Nesse sentido, Colomer e Camps (2002) acreditam 

que após confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas, o leitor integra as informações ―[...] 

ao seu sistema de conhecimentos para continuar construindo o significado [sic] global do 

texto mediante diferentes estratégias de raciocínio‖ (p. 37).  

Muito se discute acerca de modelos que visam a uma melhor maneira de se chegar à 

compreensão leitora, na busca do que seria o melhor caminho a se seguir. Como resultado 

dessas discussões e inquietações, alguns estudiosos elaboraram modelos de leitura que 

abordam diferentes formas de processamento do texto diante dos nossos olhos. Trataremos 

dos modelos mais tradicionais, a seguir. 
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2.1.1 Modelos de leitura 

 

Os modelos de leitura são teorias que tratam do que acontece na mente do leitor 

enquanto tenta compreender um texto, além do movimento dos olhos (DAVIES, 1995). Desse 

modo, um modelo é um ―conjunto sistematizado de deduções ou inferências a respeito de um 

processo encoberto, as quais são sujeitas a ‗testes‘ por meio de experimentos‖ (p. 57, grifo da 

autora, tradução nossa) 
5
. Além disso, os modelos de processamento da leitura podem atestar 

de que forma os fatores envolvidos operam durante o ato de ler. Assim sendo, eles podem 

explicar, por exemplo, como as palavras são reconhecidas, quanto tempo elas permanecem na 

memória de trabalho, quando o processo sintático é iniciado, entre outros aspectos 

(URQUHART; WEIR, 1998). 

Esses modelos se dividem em lineares e interativos. Nos lineares, um estágio começa 

somente após o outro ser completado, ao passo que nos interativos, os diversos estágios 

ocorrem simultaneamente (SAMUELS; KAMIL, 1995). A partir disso, passamos a tratar de 

três, dos mais influentes modelos de leitura, discutidos por Davies (1995), Grabe (1995), 

Samuels e Kamil (1995), Leffa (1999), Nuttall (1996), Urquhart e Weir (1998), Colomer e 

Camps (2002), Siqueira e Zimmer (2006) e Duran (2009): o modelo ascendente (bottom-up), 

de Gough (1972), o descendente (top-down), de Goodman (1967) e os modelos interativos 

(interactive) – dos quais nos aprofundamos em Rumelhart (1977) e Stanovich (1980). 

O modelo ascendente de Gough (1972) supõe que a compreensão do texto inicia por 

meio da decodificação, nos níveis inferiores, sendo que o processo vai do reconhecimento de 

letras, sílabas, palavras, frases e parágrafos até chegar ao nível superior do texto, para a 

construção de sentidos (DAVIES, 1995). Nesse modelo, o processo de leitura ocorre de 

maneira em que o texto é o responsável pelo sentido, ou seja, o leitor é por ele guiado a partir 

do momento em que vê as palavras nele dispostas. No entanto, consoante Leffa (1999), esse 

modelo recebeu críticas por três principais motivos:  

 
(1) ênfase no processamento linear da leitura, (2) defesa da intermediação do sistema 

fonológico da língua para acesso ao significado [sic] e (3) valorização das 

habilidades de baixo nível, como o reconhecimento de letras e palavras. 

Resumidamente: Pelo pressuposto do processamento linear, o significado é extraído 

sequencialmente [sic] do texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, 

página após página (p. 21). 

 

                                                           
5
 No original: “[...] a systematic set of guesses or predictions about a hidden process, which are then subjected 

to „testing‟ through experimental studies” (DAVIES, 1995, p. 57). 
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A leitura é muito mais do que isso. As informações presentes no texto necessitam de 

um olhar pessoal (e não necessariamente linear) que lhes possa atribuir sentido. Ademais, 

conforme frisado por Woelfer (2016), no modelo ascendente o leitor processa somente as 

informações verbais e não realiza a leitura daquelas não verbais, como as ilustrações, por 

exemplo.  

Menos limitado que esse modelo, seria o modelo descendente de Goodman (1967), 

tendo, inclusive, surgido antes do modelo ascendente.  Trata-se de um procedimento que 

abarca os níveis superiores da compreensão, portanto, iniciando na mente do leitor. Durante a 

leitura, o leitor passa a formular hipóteses sobre o texto, vindo assim a confirmá-las, ou não, 

enquanto lê. Dessa maneira, o leitor perpassa o nível da decodificação – que, embora 

fundamental, é um nível considerado mais baixo – e inicia o trabalho com os componentes 

mais altos da compreensão, contribuindo com a construção de sentidos de forma mais ativa. 

 Esse processo se dá de forma bastante diferenciada em relação ao modelo ascendente, 

pois, a partir do momento em que o leitor vê as palavras dispostas no texto, seu pensamento 

busca criar sentidos para o que se lê, amparando-se em informações advindas de momentos 

anteriores à leitura, isto é, os próprios conhecimentos do leitor, e este torna-se responsável 

pelos sentidos que cria. O modelo descendente permite que o leitor leia também as 

informações não verbais dos textos, visto que não o prende a linguagem escrita (DAVIES, 

1995). 

 Em uma revisão de seu modelo, Goodman (1995) esclarece que a leitura é um 

processo de quatro ciclos que demandam um intenso esforço neurofisiológico do leitor e se 

fundem na busca pelo sentido: o ciclo ótico, o perceptual, o sintático e o de construção de 

sentido. Ao passar por cada ciclo, nosso cérebro implica cinco processos: 1) reconhecimento e 

iniciação – quando o cérebro reconhece a linguagem escrita e inicia a leitura; 2) predição – o 

cérebro está sempre antecipando e prevendo para chegar ao sentido; 3) confirmação – uma 

vez que o cérebro prevê, ele busca confirmar a hipótese ou descartá-la; 4) correção – o 

cérebro reinicia o processo ao se deparar com inconsistências ou quando a hipótese é 

descartada e o 5) processo de finalização – quando a leitura foi completada ou interrompida 

por algum motivo.    

O modelo de Goodman (1967) exerceu grande influência tanto no ensino em L1 

quanto em L2 por promover um jogo de predições e adivinhações durante a leitura, assim 

priorizando os níveis superiores da compreensão, conforme já mencionado. Porém, esse 

modelo é também criticado, pois experimentos comprovaram que leitores não proficientes 
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fazem mais uso do contexto que os leitores proficientes, ao contrário do que Goodman propôs 

ao investigar leitores iniciantes em L1 (DAVIES, 1995; URQUHART; WEIR, 1998).  

Leffa (1999) propõe que o modelo descendente coloca o leitor como detentor absoluto 

do sentido – o que é perigoso, pois, há limites do que de fato pode ser apreendido de um texto. 

Se pensarmos na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, podemos apreender desse texto 

que Capitu nunca traiu Bentinho, ou podemos apreender o contrário, Capitu o traiu. Podemos 

inclusive suspeitar que Bentinho fosse mais apaixonado por Escobar do que por Capitu.  Mas 

essa obra não propõe indícios de que Bentinho de fato teve um caso com Escobar, entretanto, 

do ponto de vista descendente, se o aluno lê e decide que tal fato ocorreu, o professor ou um 

estudioso de Machado de Assis, por exemplo, não pode questionar, pois não haveria um 

sentido adequado, mas somente o sentido do leitor. 

Ademais, tanto nos modelos ascendentes quanto nos descendentes, os níveis elevados 

e baixos da compreensão não influenciam uns aos outros, agindo isoladamente. Diante desse 

cenário, surge então o modelo interativo de leitura de Rumelhart (1977), que pode ser 

observado na Figura 1, a seguir, no qual os processos ascendentes e descendentes ocorrem 

simultaneamente, sendo possível a interação entre os níveis elevados e os níveis baixos do 

processamento (DAVIES, 1995; SAMUELS; KAMIL, 1995).  

 

Figura 1 – O modelo interativo de Rumelhart (1977) 

 

 

 

                                 

 

Input grafêmico 

Fonte: Adaptado de Davies (1995); Samuels e Kamil (1995). Tradução nossa. 

 

Como podemos observar na figura, o input grafêmico é registrado no que se denomina 

estoque de informações visuais e então passa pelo dispositivo de extração de traços, o qual 

reconhece a ortografia do texto. A partir daí, os traços (grafemas) são enviados para o 

sintetizador de padrões, um mecanismo onde os processos de nível elevado (conhecimentos 
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sintático e semântico) confluem juntamente com os processos de nível baixo (conhecimentos 

ortográfico e lexical) a fim de analisar a confiabilidade da informação proveniente do 

dispositivo de extração de traços. Desse modo, para que se construa a interpretação mais 

provável de um texto, todas as fontes de informação estão unidas durante o processamento da 

leitura, fornecendo inputs simultaneamente. 

O responsável por manter ou descartar informações é o centro de mensagem, o qual 

Rumelhart não propõe nesse modelo, tendo o apresentado mais tarde, a fim de esclarecer 

como os diferentes níveis interagem.  Esse mecanismo funciona como um filtro que 

estabelece quais hipóteses serão confirmadas e quais serão descartadas, até que se chegue 

àquela mais provável que será tomada por correta, daquilo que está sendo lido. O modelo 

interativo de Rumelhart (1977) atesta a influência dos níveis mais elevados sobre os mais 

baixos e dá conta de ocorrências que acontecem no processo da leitura, as quais os modelos 

ascendentes e descendentes apresentam dificuldade em explicar (SAMUELS; KAMIL, 1995). 

Em 1980, surge o modelo interativo-compensatório de Stanovich, que estudou o 

comportamento de leitores proficientes e não proficientes. Esse modelo complementa aquele 

de Rumelhart, pois propõe que possíveis déficits em determinado conhecimento, serão 

compensados pelo melhor desempenho em outros conhecimentos – independente de seu nível. 

Tomemos como exemplo, a leitura de um texto que apresenta um léxico mais rebuscado, 

como um texto acadêmico. Por mais que desconheçamos os significados de algumas palavras, 

ainda seremos capazes de compreender o texto pelo fato de já possuirmos algum 

conhecimento do tema discutido. Assim, o modelo interativo-compensatório de Stanovich 

(1980) é: 

 

[...] interativo no sentido de que qualquer estágio, independentemente de sua posição 

no sistema, pode se comunicar com qualquer outro estágio, e é compensatório no 

sentido de que qualquer leitor pode confiar em fontes de conhecimento melhor 

desenvolvidas quando particular, e geralmente mais comumente usadas [...] 

(SAMUELS; KAMIL, 1995, p. 32, tradução nossa) 
6
. 

 

Portanto, o modelo interativo-compensatório não se aplica exclusivamente a 

indivíduos que estão aprendendo a ler, mas igualmente a leitores proficientes, quando se 

deparam com palavras desconhecidas na língua nativa ou quando leem textos em línguas 

estrangeiras. Por meio dele, é possível também explicar alguns casos em que leitores não 

                                                           
6
 No original: [...] interactive in the sense that any stage, regardless of its position in the system, may 

communicate with any other stage, and it is compensatory in the sense that any reader may rely on better 

developed knowledge sources, when particular, and usually more commonly used [...] (KAMIL; SAMUELS, 

1995, p. 32). 
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proficientes conseguem utilizar-se melhor de fatores contextuais em comparação a leitores 

proficientes.  

Os modelos de Rumelhart (1977) e de Stanovich (1980) são muito influentes tanto no 

trabalho com a leitura em L1 quanto em L2 (SAMUELS; KAMIL, 1995). Porém, há ainda 

outros modelos interativos de leitura. Grabe (1995) cita três, além dos modelos de Rumelhart 

e Stanovich: o modelo cooperativo bilateral de Taylor e Taylor (1983); o de processamento 

automático de LaBerge e Samuels (1974; 1977) e o de eficiência verbal de Perfetti (1985; 

1986). Grabe (1995) enfatiza que os ‗modelos‘ interativos tratam da interação entre as 

habilidades envolvidas na leitura, em todos os níveis. Portanto, tais modelos se distinguem 

dos ‗processos‘ interativos – os quais preconizam a interação entre informações fornecidas 

pelo texto e aquelas trazidas pelo leitor.  

Em relação a esses processos interativos, Leffa (1999) assegura que, dentro dessa 

perspectiva, a leitura ―deixa de ser uma atividade individual para ser um comportamento 

social, onde o sentido não está nem no texto nem no leitor, mas nas convenções de interação 

social em que ocorre o ato da leitura‖ (p. 31). Essas convenções podem ser entendidas como 

as situações de sala de aula, onde o leitor interage com um colega para discutir as ideias que 

cada um tem do texto e/ou interage com o professor para obter esclarecimentos sobre esse 

texto. 

Consideramos, na perspectiva dos processos interativos, que o leitor deve fazer uso de 

conhecimento prévio e ser capaz de inferir, para então interagir com o texto, questionando a 

intenção comunicativa do autor e refletindo sobre os efeitos ideológicos que o texto implica 

(WALLACE, 2001). Kintsch e Kintsch (2005) asseveram que a leitura: 

 

[...] requer a delicada interação de diversos processos componenciais que integram 

informações da página que o estudante está lendo com seu conhecimento prévio e 

sua experiência, que está sujeita a uma multiplicidade de restrições contextuais (p. 

71, tradução nossa) 
7
. 

 

Para os autores, a compreensão leitora comporta três níveis de representação: 1) o 

código de superfície – palavras e sintaxe; 2) o texto base – proposições que formam os 

sentidos explícitos, os quais, acrescidos de diferentes fontes de informação como o 

conhecimento da língua, do mundo e da situação comunicativa virão a se tornar 3) o modelo 

                                                           
7 No original: ―[...] it requires the delicate interaction of several component processes that integrate information 

from the page that the student is reading with his or her background knowledge and experience, subject to a 

multitude of contextual constraints” (KINTSCH; KINTSCH, 2005, p. 71). 
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situacional – representação mental que integra o texto base em conjunto com os 

conhecimentos do leitor (KINTSCH; VAN DIJK, 1983; KINTSCH, 1985; KINTSCH, 1998; 

KINTSCH; KINTSCH, 2005; VAN DIJK, 1995). 

No artigo seminal intitulado Toward a model of text comprehension and production, 

Kintsch e van Dijk (1978), visando a melhor esclarecer o que ocorre nos modelos interativos 

de leitura, propõem um modelo de compreensão e produção textual, conforme indica o título 

do artigo. Os autores relatam que a estrutura semântica do discurso possui dois níveis, a saber: 

o da microestrutura, que se dá a nível local com as proposições, as quais nos dão o sentido do 

texto, e as relações (explícitas ou implícitas) entre elas; e o nível da macroestrutura, o qual 

engloba o discurso como um todo, considerando que as proposições serão sempre conectadas 

por um tópico de discurso, ou seja, um tema, que é especificado pelo nível macroestrutural – 

entendido como um nível global. A microestrutura e a macroestrutura, juntas, formam o 

denominado texto base (KINTSCH; VAN DIJK, 1978; VAN DIJK; KINTSCH, 1983; VAN 

DIJK; KINTSCH, 1985; KINTSCH, 1998; KINTSCH; KINTSCH, 2005; KINTSCH; 

RAWSON, 2013). 

Na sequência de seus estudos, van Dijk e Kintsch (1983), esclarecem que toda e 

qualquer informação, seja linguística, cognitiva ou contextual, pode ser utilizada a qualquer 

momento da leitura para a formulação de hipóteses na construção de sentidos. Os autores que 

preconizaram a noção de micro e macroestrutura acrescentaram a ela, posteriormente, a noção 

de superestrutura, a qual se realiza também de maneira global – determinando formatos 

específicos de discursos/textos, como o narrativo, o expositivo, entre outros (VAN DIJK; 

KINTSCH, 1985). 

As conexões estabelecidas entre o texto base, proposto por esses autores, e os 

conhecimentos da língua, do mundo e da situação comunicativa, dão vida a um modelo 

formulado anos mais tarde – em 1998 – por Kintsch, com base nos estudos realizados 

anteriormente em colaboração com van Dijk. Surge então, o denominado modelo de 

Construção-Integração. Nessa perspectiva, a compreensão é construída a partir da integração 

de informações novas e velhas, as quais irão compor um modelo mental, onde, a princípio, as 

construções podem ser equivocadas, porém, conforme as informações vão sendo integradas, 

aquilo que não se ajusta ao contexto é descartado para dar lugar ao sentido apropriado do que 

se lê. Logo, quando o leitor reconhece no texto uma palavra que apresenta diferentes 

significados, embasando-se em conhecimentos já adquiridos, ele saberá distinguir o 
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significado que melhor convém ao contexto e selecionará este significado, dando 

continuidade à leitura. 

Tendo apresentado alguns estudos que apontam caminhos na investigação da 

compreensão leitora, os quais contribuem para o desenvolvimento de nosso estudo, passamos 

a tratar dos componentes de leitura, cuja ausência no processo de leitura pode comprometer 

ou mesmo impedir a construção de sentidos pelo leitor.  

 

 

2.1.2 Componentes essenciais à compreensão leitora 

 

Wallace (2001) propõe que há algumas tradições de pesquisa na área da leitura, em L1 

e L2, e argumenta que no encalço dessas tradições, a leitura pode ser entendida de três 

maneiras: 1) como uma prática de letramento, sendo considerada em seus usos cotidianos – 

como a leitura de uma bula de remédio, por exemplo; 2) como um produto, quando o foco 

está no texto, na questão da forma e do sentido – sendo o leitor capaz de, por exemplo, 

resumi-lo ou de responder algumas perguntas específicas após sua leitura – sendo tais 

respostas o ‗produto‘ da leitura; e finalmente 3) a leitura é entendida como processo sob a 

perspectiva de estudos que investigam as estratégias necessárias para ler e o papel que o leitor 

desempenha durante tal processo.  

Na concepção de leitura como processo Andrade e Dias (2006) discutem a 

compreensão leitora e apontam que nesse processo há variáveis de nível básico e de nível alto. 

No nível básico estão os processos léxicos e a memória de trabalho que, em conjunto com a 

memória de longo prazo, são responsáveis não apenas pelo armazenamento, como também 

pelo processamento de informações. As autoras argumentam que quanto mais um indivíduo 

lê, maior é a capacidade de sua memória de trabalho. Quanto ao nível alto da compreensão 

leitora, este é formado pela geração de inferências juntamente com a presença de 

monitoramento (da compreensão) – quando o leitor reflete sobre seu entendimento do texto, 

ou a falta dele. Portanto, a geração de inferências e o monitoramento são dois dos 

componentes indispensáveis ao sucesso na compreensão de um texto e fazem parte de nosso 

conhecimento procedimental, que passaremos a discutir. 

O conhecimento declarativo e o procedimental (ANDRADE; GIL; TOMITCH, 2012; 

FINGER-KRATOCHVIL, 2010; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993), são 

fundamentais para a compreensão leitora. O primeiro engloba o know what (saber sobre letras, 
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fonemas, morfemas, palavras, ideias, esquemas e tópicos), isto é, conhecer a língua na qual o 

texto é escrito e as situações de mundo (os esquemas, os quais serão discutidos na próxima 

seção, 2.1.3), que subjazem esse texto. Sem o conhecimento declarativo, o leitor é incapaz de 

perceber as relações que se estabelecem entre os conceitos colocados, e assim, não consegue 

avançar no texto e compreendê-lo como um todo.  Quanto mais rico é o know what do leitor, 

melhor ele executará os procedimentos necessários para compreender os textos. Logo, os 

conhecimentos declarativo e procedimental atuam em conjunto na compreensão leitora. 

Quanto ao conhecimento procedimental, ele engloba as habilidades que são 

necessárias no ato da leitura. Ou seja, ele é o know how (saber como realizar a tarefa de ler). 

Esse know how envolve quatro componentes, a saber: a decodificação (reconhecimento dos 

grafemas para se chegar à leitura das palavras, delas às sentenças e dessas ao texto), a 

compreensão literal (processo pelo qual os significados formam proposições), a compreensão 

inferencial e, por fim, o monitoramento da compreensão. Os dois últimos são componentes 

próprios de leitores proficientes, sendo crucial nesta pesquisa que tratemos desses 

componentes mais detalhadamente, visto que investigaremos a geração de inferências durante 

a leitura e a compreensão dos textos lidos. 

 

a) Compreensão inferencial 

 

 Ocorre quando o leitor é capaz de ler além do que está explícito no texto e é dividida 

da seguinte maneira: 

• Integração (integration) – a capacidade de relacionarmos duas ou mais ideias 

por meio do conhecimento prévio que temos. Para que isso ocorra, o conhecimento 

declarativo também é acionado, assim como nos outros processos mencionados. Por exemplo, 

em: ―O cão foi em direção às crianças. Elas correram.‖ o conhecimento prévio de que um cão 

pode atacar e ferir, em determinadas situações, nos permite compreender que as crianças 

correram porque o cão ia em sua direção e poderia atacá-las. 

• Resumo (Summarization) – quando o leitor é capaz de absorver a mensagem ou 

ideia principal de uma passagem, ou texto, identificando o tópico e descobrindo relações entre 

ele e outros conceitos apresentados. Nesse processo, uma macroestrutura do texto se forma na 

mente do leitor. A macroestrutura é uma representação mental que contém as ideias principais 

de um texto – assunto tratado na seção 2.1.1.  
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• Elaboração (elaboration) – quando passamos por esse processo, estamos 

associando informações que já possuíamos às novas recebidas, utilizando-nos de nosso 

conhecimento declarativo. Tomemos como exemplo de elaboração a seguinte situação: ao ler 

a afirmação ―Os anéis de Saturno são compostos por poeira, gelo e material rochoso‖, o 

indivíduo traz à sua mente uma imagem que viu do planeta e passa a conectar a informação 

lida com a imagem dos anéis que conhecia, pensando em como eles pareciam ser e tentando 

conceber como seria a real estrutura dos anéis, diante da nova informação. Essa elaboração 

realizada auxiliará o leitor a recordar o que foi apresentado no texto sobre os anéis de Saturno.  

 

b) Monitoramento da compreensão 

 

 Ocorre quando o leitor está consciente de seu processo de leitura. Ou seja, quando ele 

sabe reconhecer se a leitura está realmente sendo satisfatória. Ao passar por esse processo, o 

leitor vivencia as seguintes situações: 

• Definição do objetivo/ seleção de estratégia (goal-setting/ strategy selection) – 

o leitor tem um objetivo definido para a realização de determinada leitura e seleciona 

estratégias para alcançá-lo. 

• Verificação do objetivo/ remediação (goal checking/ remediation) – é o 

momento em que o leitor verifica se está de fato alcançando seu objetivo. Caso não esteja, 

passa a utilizar-se da remediação para consertar a situação. Um exemplo disso é quando o 

leitor encontra uma palavra que possui dois significados diferentes e decide reler para saber 

qual significado é mais apropriado. 

Leffa (1996) denomina o monitoramento da compreensão como metacognição e 

aponta que ela engloba duas habilidades: 

 

 (a) a habilidade para monitorar a própria compreensão ("Estou entendendo muito 

bem o que o autor está dizendo", "Esta parte está mais difícil mas dá para pegar [sic] 

a idéia principal.") e (b) a habilidade para tomar as medidas adequadas quando a 

compreensão falha ("Vou ter que reler este parágrafo", "Essa aí parece ser uma 

palavra chave no texto e vou ter que ver o significado no glossário") (p. 46, grifos do 

autor). 

 

Com o monitoramento da compreensão, finalizamos os componentes de leitura que 

fazem parte de nosso conhecimento procedimental. Conforme já relatamos nesta seção, esse 

tipo de conhecimento não opera sozinho, pois o conhecimento declarativo é um elemento 
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presente em todos os componentes de leitura apresentados (ANDRADE; GIL; TOMITCH, 

2012; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993). 

 No entanto, o conhecimento declarativo e o conhecimento procedimental não 

asseguram que o leitor fará uma leitura estratégica
8
. Para que isso ocorra, além dos 

conhecimentos declarativo e procedimental, um terceiro conhecimento entre em cena na 

busca pela compreensão do texto: o condicional (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). Finger-

Kratochvil (2010), afirma que esse tipo de conhecimento foi proposto por Paris, Lipson e 

Wixon (1983; 1994) e trata do know when (saber quando) e ainda, do know why (saber por 

que optar por determinadas ações durante uma leitura). 

Finger-Kratochvil (2010) afirma que: 

 

De certa forma, o conhecimento condicional ajuda o sujeito a orquestrar e modular 

os conhecimentos declarativo e procedimental, por meio do ajuste correto daquela 

informação a uma tarefa e a contextos particulares. Assim, com esses três tipos de 

conhecimento, um sujeito competente pode selecionar ações úteis para atingir 

objetivos específicos (p. 89). 

 

Assim, trata-se de três tipos distintos de conhecimento que atuam concomitantemente, 

um auxiliando o outro, pois, se o conhecimento condicional pode auxiliar na atuação de 

ambos os conhecimentos, declarativo e procedimental, como Finger-Kratochvil (2010) 

propõe, o conhecimento declarativo, por sua vez, facilita o procedimental, atuando em 

conjunto com ele no processamento dos elementos linguísticos, das ideias e dos esquemas de 

mundo que levam o leitor a compreender um texto.  

Logo, o conhecimento prévio, como parte integrante do conhecimento declarativo, é 

de grande relevância para a compreensão leitora. Portanto, trataremos do que alguns 

pesquisadores discutem a esse respeito em nossa próxima seção. 

 

  

2.1.3 Conhecimento prévio 

 

O conhecimento prévio é um fator determinante para que haja compreensão textual 

(ANDERSON; PEARSON, 1995; COLOMER; CAMPS, 2002; DAY; BAMFORD, 1998; 

DURAN, 2009; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993; KINTSCH, 1998; KINTSCH; 

                                                           
8
O termo estratégia é definido por Kintsch e van Dijk (1983) como ―a melhor maneira de agir a fim de se 

alcançar um objetivo‖ (p. 65, tradução nossa). Gagné, Yecovich e Yecovich (1993), Leffa (1999) e Narvaez, van 

den Broek e Ruiz (1999) complementam tal definição, acrescentando que as estratégias de leitura podem ser 

variadas de acordo com sua eficácia no alcance do objetivo de leitura. 
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KINTSCH, 2005; KLEIMAN, 2016; LANDRY, 2002; LEFFA, 1996; MEURER, 1991; 

RUMELHART, 1980; SIQUEIRA; ZIMMER, 2006; TRABASSO, 1980; URQUHART; 

WEIR, 1998; VAN DIJK; KINTSCH, 1983; 1985; entre outros).  

Conforme Day e Bamford (1998) asseguram, construir sentidos ―depende do 

conhecimento que o leitor tem da linguagem, das estruturas dos textos, do conhecimento do 

assunto da leitura, e de um amplo conhecimento prévio ou de mundo‖ (p. 14, tradução nossa) 

9
. Esse conhecimento prévio, de acordo com Colomer e Camps (2002), subdivide-se em dois 

tipos: sobre o escrito e sobre o mundo. Em relação ao primeiro tipo, as autoras atestam que é 

preciso conhecer a situação comunicativa para compreender o texto escrito: 

 

[...] o leitor tem de aprender a contextualizar o texto a partir dos elementos presentes 

no escrito: terá de entender o tipo de interação social proposta pelo escritor (que 

objetivo tem a comunicação, em que lugar e tempo se produz, que relação reflete o 

registro linguístico de que se utiliza, etc.), como também terá de contrastar sua 

própria finalidade de leitura, que pode coincidir em maior ou menor grau com a do 

escritor (p. 49). 
  

O conhecimento sobre o escrito é composto de quatro níveis: 1) conhecimentos 

paralinguísticos (a distribuição de palavras, frases, parágrafos, entre outros aspectos); 2) 

conhecimentos das relações grafo-fônicas (relação dos signos gráficos com elementos 

fônicos); 3) conhecimentos morfológicos, sintáticos e semânticos (como funcionam as regras 

para que seja possível fazer sentido), e 4) os conhecimentos textuais (as estruturas textuais 

como narração, argumentação, entre outras diversas).  

Já o conhecimento sobre o mundo, pode ser resumido em conhecer fatos precedentes 

ao exposto no texto, a fim de poder interpretá-lo de maneira que não se extrapole seus limites 

(COLOMER; CAMPS, 2002). Esse conhecimento de mundo é entendido pela psicologia 

cognitiva como uma série de ‗esquemas‘ que são definidos por Rumelhart (1980) como 

fundamentais ao processamento de informações. Como explicado pelo autor, os esquemas são 

como uma peça teatral onde os atores, o cenário e o teatro onde se encena tal peça podem vir 

a mudar, entretanto a história permanece a mesma e é reconhecida independente das 

mudanças mencionadas. Assim sendo, podemos considerar um jantar entre amigos, o qual 

será diferente de um jantar de negócios, porém, em ambos haverá pratos, talheres e alimento. 

                                                           
9
 No original: “[...] depends on the reader‟s knowledge of the language, the structure of texts, a knowledge of the 

subject of the reading, and a broad-based background or world knowledge” (DAY; BAMFORD, 1998). 
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Portanto, há uma organização interna ao esquema que permanece intacta, embora 

possa haver transmutações. Ainda, de acordo com Rumelhart (1980), os esquemas compõem-

se de subesquemas:  

 

[...] suponhamos que nós tivéssemos um esquema de ROSTO. Isso consistiria de 

certa configuração de subesquemas cada um representando um constituinte diferente 

do rosto. Por exemplo, haveria presumivelmente um subesquema representando a 

BOCA, um para o NARIZ e um para cada ORELHA e cada OLHO 

(RUMELHART, 1980, p. 10, grifos do autor, tradução nossa) 
10

. 

 

Anderson e Pearson (1995), em consonância com Rumelhart (1980), argumentam que 

os esquemas não se fecham, mas são sempre abertos a modificações advindas de novas 

informações, desde que estas sejam consistentes. Tomemos como um exemplo simples, o 

esquema que geralmente se possui de um casamento grego: a quebra dos pratos. Ao ler, ou 

mesmo ao ouvir a proposição ―casamento grego‖, logo se pensa nessa tradição. Porém, talvez 

o leitor/ouvinte não saiba que a quebra de pratos ocorre pela crença de que o barulho afasta os 

maus espíritos e, ademais, o ato representa o desapego aos bens materiais. No entanto, se essa 

informação já lhe era conhecida, talvez o leitor ainda não saiba que atualmente essa tradição é 

proibida em alguns lugares na Grécia tendo sido substituída pelo ato de atirar flores no chão.  

Provavelmente, ao ler o exemplo exposto o leitor teria seu esquema de casamento 

grego ampliado e, segundo Anderson e Pearson (1995), ele iria, presumivelmente, checar a 

consistência das novas informações a fim de incorporá-las ou descartá-las desse esquema. 

Landry (2002) propõe que os esquemas são divididos em três tipos: os de conteúdo, os 

formais e os abstratos. Quando o leitor possui um esquema abstrato a respeito de determinado 

assunto, ele conhece aspectos muito generalizados. Se seu esquema é formal, significa que 

obtém informações sobre aspectos organizacionais, as quais são mais pontuais, embora não 

tão específicas, ao passo que se o esquema é de conteúdo, o indivíduo conhece os detalhes 

daquele assunto. 

Consideremos o conceito de cursar uma graduação em nível superior. O indivíduo que 

obtiver apenas um esquema abstrato a respeito desse tema saberá que para adentrar um curso 

superior, é necessário finalizar o Ensino Médio e, no caso do Brasil, prestar o vestibular ou 

realizar o ENEM. Já aquele indivíduo que possuir um esquema formal, terá informações além 

dessas. Ele sabe também que é preciso escolher entre vários cursos e que esses cursos se 

                                                           
10

 No original: ―[...] suppose we had a schema for a FACE. This would consist of a certain configuration of sub-

schemata each representing a different constituent of a face. For example, there would presumably be a sub-

schema representing the MOUTH, one for the NOSE ando ne for each EAR and each EYE” (RUMELHART, 

1980, p. 10). 
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subdividem em níveis de bacharelado ou licenciatura. E o indivíduo que obtiver um esquema 

de conteúdo, além de tudo isso, sabe o que diferentes cursos podem proporcionar a quem os 

escolhe. 

Os esquemas possibilitam a compreensão tanto de informações explícitas quanto 

implícitas do texto (MEURER, 1991). Nesse sentido, eles tornam o texto mais fácil de ser 

compreendido, pois permitem que o leitor produza inferências. Conforme já mencionado na 

seção 2.1.2, os esquemas fazem parte do conhecimento declarativo que permeia todos os 

processos do componente de compreensão inferencial (GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 

1993; LEFFA, 1996). 

 A teoria dos esquemas teria surgido com Kant em 1781, quando o filósofo propôs 

uma forma de categorização onde não há imagens fixas, mas estruturas padronizadas – o que 

nos permite saber que um cão é um cão, independente de sua raça. Em 1932, a teoria foi 

retomada pelo psicólogo Barlett que constatou que nós não precisamos criar uma nova 

representação do mundo a todo o momento, pois o conhecimento vai se acumulando e as 

novas informações a ele se agregando. Desde então, os esquemas têm sido abordados pela 

linguística, pela psicologia cognitiva e pelos estudos acerca da inteligência artificial 

(MEURER, 1991).  

O conhecimento prévio, ao qual os esquemas de mundo são intrínsecos, é tratado por 

Davies (1995), Nuttall (1996), Day e Bamford (1998), Urquhart e Weir (1998) e Baretta 

(2008) como um fator facilitador na leitura em L2, visto que os leitores podem utilizar-se 

desse recurso para compreender um texto quando lhes faltam conhecimentos linguísticos. 

Tratamos dessa leitura mais detalhadamente, a seguir. 

 

 

2.1.4 Leitura em segunda língua 

 

 Bernhardt (2000) trata da Língua Inglesa como sendo ‗segunda língua‘ (L2) para a 

maioria da população do planeta. Diante dessa definição, adotamos esse termo em nosso 

estudo que se ocupará da leitura em Língua Inglesa. 

A leitura se dá de forma parecida em todas as línguas, englobando os conhecimentos 

declarativo e procedimental, anteriormente discutidos. No entanto, não se pode generalizar 

esse processo (URQUHART; WEIR, 1998). Alguns modelos de leitura, como o baseado no 

reconhecimento de palavras de Hoover e Tunmer (1993), funcionam para leitores nativos, 
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mas não para aqueles de uma L2 e a falha nesse modelo estaria no fato de que se um leitor de 

L2 não conhece a pronúncia de determinada palavra, isso não significa que ele não possa 

compreendê-la – ao contrário do que o modelo sugere (URQUHART; WEIR, 1998). Por isso 

a grande relevância em não generalizarmos o processo da leitura em L1 para o contexto em 

L2, mas nos atentar para suas particularidades em cada língua. 

Day e Bamford (1998) discorrem sobre a leitura em L2, apontando que ela envolve os 

mesmos processos da leitura em L1 e sugerem o trabalho com a leitura extensiva em L2 – 

quando se lê uma grande quantidade de textos interessantes, porém, simples, de vocabulário 

menos apurado – buscando desenvolver os três elementos necessários para a fluência: 

vocabulário visual (sight vocabulary), o vocabulário geral (general vocabulary) e os 

diferentes tipos de conhecimento (different knowledge types): da língua alvo, do mundo e dos 

tipos textuais. 

 O vocabulário visual consiste na observação das palavras até o ponto de reconhecê-las 

automaticamente em sua forma escrita, para tanto, é necessário que o aprendiz leia muito a 

fim de encontrar as mesmas palavras em diferentes contextos e assim internalizar seus 

diferentes significados. A partir do momento em que uma palavra entra para o vocabulário 

visual do leitor, ela é automatizada. Nesta fase, o leitor é exposto a estruturas linguísticas 

simples para facilitar seu entendimento. 

 Segundo Day e Bamford (1998), os vocabulários visual e geral se complementam, 

visto que a partir de uma intensa atividade de aquisição de vocabulário visual, em que o 

aprendiz de L2 é exposto a muitas leituras, ele obterá um rico vocabulário geral, pois quanto 

maior o vocabulário visual, maior será a capacidade desse leitor iniciante em deduzir 

significados de palavras desconhecidas pelo contexto em que se encontram. Day e Bamford 

(1998) denominam essa etapa de aprendizagem incidental de palavras, a qual se torna mais 

eficiente conforme as habilidades de leitura se desenvolvem.  

 Já o terceiro elemento proposto, de conhecimentos da língua alvo, de mundo e dos 

tipos textuais, acaba por ser consequência dos dois primeiros, uma vez que o desenvolvimento 

destes engloba a leitura de muitos textos diferentes – o que leva ao conhecimento de 

diferentes tipos textuais e a um conhecimento cada vez maior da língua alvo. O conhecimento 

de mundo, por sua vez, pode ser exterior ao texto, ao mesmo tempo em que pode ser 

adquirido pela leitura. Logo, esses três elementos não operam isoladamente. 

Baretta (1998) também trata da leitura em L2 em comparação com a realizada em L1 

e, em consonância com Day e Bamford (1998), assegura que conhecer a língua, seja L1 ou 
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L2, é fator imprescindível em cada estágio envolvido no processo. A autora aponta que a 

diferença entre esses dois tipos de leitura está na forma como os conhecimentos são operados: 

 

Conforme Davies (1995), nos estágios iniciais da leitura em L2, é bastante previsível 

que os leitores confiem mais em seu conhecimento prévio do que os leitores 

iniciantes em L1. Apesar de os leitores em L2 terem experiências advindas das 

leituras em L1 e provavelmente saberem como lidar com as dificuldades, ainda lhes 

falta conhecimentos de fonologia, gramática e vocabulário da língua alvo, um 

problema que não existe para leitores iniciantes da L1. Por outro lado, mesmo com 

leitores proficientes em L2, há o problema da cultura da língua alvo, que pode não 

ser a mesma da L1. Por essa razão, se o leitor não conectar as informações recebidas 

ao que já conhece, a compreensão leitora será deficiente ou não ocorrerá de modo 

algum (BARETTA, 1998, p. 11, tradução nossa) 
11

. 

 

Ulijn e Salager-Meyer (1998), apontam que ler em uma língua estrangeira não é 

apenas uma questão linguística, mas igualmente cognitiva, por isso a relevância do ensino de 

estratégias de leitura – fator tão essencial para a leitura em L2, quanto o conhecimento da 

língua. Nuttall (1996) defende que o trabalho com textos mais simples para enriquecer o 

vocabulário do leitor aprendiz de L2 é essencial e atenta para a relevância de o professor 

ensinar aos alunos quando palavras desconhecidas devem ser compreendidas e quando devem 

ser ignoradas, bem como apresentar sempre um propósito para a leitura e depois se assegurar 

de que a compreensão leitora foi de fato atingida. A autora aponta quatro fatores que podem 

prejudicar a compreensão do leitor em L2 e que, portanto, precisam ser considerados: 1) não 

conhecer a língua o suficiente; 2) não possuir conhecimento prévio suficiente; 3) textos que 

apresentam ideias muito complexas e 4) textos que apresentam vocabulário muito complexo, 

os quais se tornam difíceis até para leitores proficientes na língua. 

Para auxiliar o leitor no processo da leitura em L2, Tomitch (2009) sugere que há 

cinco critérios que devem ser considerados pelos educadores: 1) mudar o foco do ensino da 

gramática e vocabulário, para o ensino da compreensão leitora; 2) entender como funciona 

essa compreensão e prover o aluno com ferramentas para alcançá-la; 3) dividir a aula em três 

momentos: o de pré-leitura, o de leitura, propriamente dita, e o momento de pós-leitura; 4) 

planejar cada unidade de leitura com cuidado e tornar explícitos os objetivos que desejamos 

                                                           
11

No original: As Davies (1995) states, in early stages of L2 reading, it is quite predictable that readers rely 

more heavily on their background knowledge than LI novice readers. Even though L2 readers have experiences 

from reading in LI and probably know how to cope with difficulties, they still lack knowledge of phonology, 

grammar and vocabulary of the target language, a problem that does not exist for LI novice readers. On the 

other hand, even with L2 proficient readers, there is the problem of the culture of the target language, which 

may not be the same as that of the reader‟s LI language. Therefore, if the reader does not connect the incoming 

information with his/her in-head knowledge, reading comprehension will be deficient or may not occur at all 

(BARETTA, 1998, p.11). 
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que sejam alcançados ao final de tais unidades e 5) selecionar cautelosamente os textos a 

serem lidos. 

Segundo Tomitch (2009), ao seguir esses critérios, o professor está fornecendo 

andaimes, peças essenciais para a construção da segurança no leitor. Com o passar do tempo, 

esses andaimes são retirados, um a um, até que o aprendiz se torne um leitor independente e 

possa seguir em frente, buscando a compreensão leitora por conta própria.  

Em consonância com Davies (1995) e Day e Bamford (1998), Nuttall (1996) 

argumenta que o conhecimento prévio é outro aspecto crucial na leitura em L2. Ele atua, por 

exemplo, quando o leitor se depara com palavras desconhecidas – questão que pode ser 

relacionada ao modelo interativo-compensatório tratado na seção 2.1.1, onde é possível 

compreender as palavras desconhecidas pelo contexto em que elas estão inseridas, por 

conhecermos outras palavras que no texto se relacionam com aquelas que desconhecemos. 

Outro exemplo é compreendermos o texto em geral, porque temos conhecimento sobre o 

assunto discorrido.  

Bernhardt (2000) aponta estudos, como os de Weber (1991), por exemplo, que 

separam a leitura em L2 em duas áreas: o reconhecimento de palavras (nível mais básico) e os 

estudos de compreensão. Por outro lado, há pesquisadores que dividem esses estudos em um 

número maior de áreas, como a própria Bernhardt (1991), que propõe nove categorias 

(esquema; reconhecimento de palavras; conhecimento prévio; análise da estrutura do texto; 

fatores orais; características sintáticas; estratégias de processamento multilíngue; teste e 

instrução), bem como Grabe (1991) e suas cinco categorias (esquema; automaticidade; 

vocabulário; estratégias de compreensão e leitura/ escrita). Essas categorias englobam os tipos 

de estudos que têm sido desenvolvidos na L2 desde os anos 1990. Dezesseis anos depois da 

publicação de Bernhardt (2000), podemos dizer que tais linhas de pesquisa não se esgotaram e 

muito ainda se tem a dizer sobre esses fatores que permeiam o processo da leitura. 

Diante disso, nossa pesquisa vem a contribuir com os estudos acerca da geração de 

inferências durante a leitura, uma vez que elegemos esse processo para investigarmos a 

compreensão leitora na L2. 
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2.2 Leitura e geração de inferências 

 

O termo ‗inferências‘ foi bastante recorrente em nossa discussão até aqui tendo sido 

apresentado como um dos componentes do conhecimento procedimental, embora também 

envolva o conhecimento declarativo, haja vista que os esquemas anteriormente discutidos são 

fundamentais na geração de inferências.  

Diante disso, e conforme já citado anteriormente neste trabalho, a presente pesquisa 

trata de analisar esse processo, essencial para a compreensão leitora, em leitores proficientes 

em Língua Inglesa como L2 na leitura no papel e na tela digital (mais especificamente, leitura 

de blog), portanto, passamos a focar nesse componente de leitura. 

 Consoante Baretta (2008), a geração de inferências é um processo que permite ao 

leitor obter uma representação coerente do texto lido, porém, esse processo ocorre somente 

quando o indivíduo é capaz de unir as informações dispostas em determinado texto com o 

conhecimento prévio que ele já possui, a fim de poder construir sentidos. A pesquisadora 

assevera que esse processo cognitivo se equipara ao ato de raciocinar, uma vez que se faz 

presente nas atividades de nosso dia-a-dia, mesmo naquelas mais simples, como colocar mais 

pó de café para coar ao receber uma visita no café da tarde.  A autora complementa que a 

geração de inferências é um ―[...] processo cognitivo construtivo no qual o leitor esforça-se 

para construir sentido e expande seu conhecimento por meio da formulação e avaliação de 

hipóteses sobre as informações do texto‖ (BARETTA, 2008, p. 18, tradução nossa) 
12

. 

 Outro ponto discutido por Baretta (2008) são duas vertentes encontradas no estudo da 

geração de inferências: a construtivista e a minimalista. A primeira é adotada pela maior parte 

dos pesquisadores e propõe que o leitor gera inferências sobre as causas dos eventos e a 

relação entre elas, trazendo suas próprias experiências de mundo para a leitura, bem como 

busca integrar as informações de nível local (sentença) com as de nível global (texto com um 

todo) – níveis abordados por Kintsch e Kintsch (2005).  

 Dentro da perspectiva construtivista, a pesquisadora que investigou a geração de 

inferências linguísticas na leitura de textos narrativos e expositivos, por meio de 

eletroencefalografia (EEG) – pesquisa a ser mais detalhada na seção 2.3.2 – afirma que as 

inferências são discriminadas em: 1) tipo de função que elas exercem; e 2) pela 

                                                           
12

 No original: “[...] a constructive cognitive process in which the reader strives for meaning and expands 

knowledge by formulating and evaluating hypotheses about the information of the text‖ (BARETTA, 2008, p. 

18). 
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automaticidade e velocidade com que são geradas. A função estabelece coerência no texto e a 

automaticidade/velocidade se resume a como as inferências são geradas, se on-line ou off-line. 

Os pesquisadores que se ocupam do tipo de função propõem que as inferências são 

geradas para estabelecer coerência, seja local ou global. Nessa perspectiva, Vonk e Noordman 

(1990) classificam as inferências de função em dois grupos: deduções do texto e contribuições 

para o texto (BARETTA, 2008). No primeiro caso, as inferências são divididas entre 

necessárias e opcionais. As inferências necessárias são implicações tomadas por verdadeiras, 

como as pressuposições, ao passo que as opcionais são ‗provavelmente‘ verdadeiras. 

Tomemos como exemplo a sentença ―Maria esqueceu-se de alimentar o gato‖. Aqui 

pressupomos que Maria tem um gato e deveria tê-lo alimentado, é um caso de inferência 

necessária. Já na sentença ―Maria derrubou a xícara‖, podemos inferir que o café se espalhou 

pelo chão e que a xícara permaneceu intacta. Porém, podemos pensar que, se era feita de 

material frágil, provavelmente quebrou. São inferências opcionais. 

Ainda com relação ao tipo de função, no segundo grupo proposto por Vonk e 

Noordman (1990) temos as inferências de contribuição, as quais cooperam para a coerência 

na representação do texto. Em: ―Sou de Humanas, mas gosto de matemática‖, é possível 

inferir que quem é de Humanas tende a não gostar de matemática por meio da conjunção 

adversativa ―mas‖. Tais inferências podem ainda contribuir para a completude da 

representação, isto é, garantem que além da coerência, a representação será bem elaborada, 

em: ―João é mais esperto que José e José é mais esperto que Antônio‖, a inferência de 

contribuição levará a conclusão de que ―João é mais esperto que Antônio‖.   

As funções assumidas pelas inferências são variadas, como a solução de sentenças 

ambíguas (quando uma mesma palavra possui mais de um significado); de referentes 

nominais e pronominais (as anáforas); a identificação do contexto correto dos eventos do 

texto; a construção do modelo de leitura adequado para a compreensão (seja o modelo 

ascendente, descendente ou outro); e as predições que resultam do modelo aplicado e podem 

ser sobre as causas e consequências de uma ação, entre outros aspectos do texto 

(TRABASSO, 1980). 

De acordo com Trabasso (1980), quatro fatores são imprescindíveis na geração de 

inferências: 1) o conhecimento prévio; 2) o conhecimento de tipos textuais; 3) o 

conhecimento das interações sociais e intencionalidade humana e 4) as relações de causa e 

consequência. O autor aponta que o conhecimento prévio (linguístico e de mundo) é fator sem 

o qual não nos é possível inferir e afirma que, após aprender a decodificar, a criança necessita 
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aprender a trabalhar com as outras habilidades do conhecimento procedimental, bem como o 

conhecimento declarativo, impreterivelmente. 

Quanto aos tipos textuais, a serem mais detalhadamente discutidos na seção 2.3.2, eles 

podem auxiliar significativamente na compreensão, pois há possibilidade de eles ocasionarem 

expectativas no leitor de acordo com o conhecimento que ele tem da estrutura textual 

(narrativa, expositiva, etc.), o que o levará a formular hipóteses sobre o texto. O conhecimento 

das interações sociais e intencionalidade humana leva o leitor, no caso de um texto narrativo, 

a esperar determinadas atitudes das personagens e também a compreender tais atitudes, 

baseando-se no conhecimento de como os seres humanos interagem e de que nossas ações são 

sempre motivadas por nossas intenções. Finalmente, o leitor que consegue estabelecer 

conexões entre os eventos do texto, assim percebendo as relações entre causas e 

consequências, consegue prever novos acontecimentos e preencher as lacunas que se formam 

por meio do que está implícito no texto (TRABASSO, 1980). 

Além dos tipos de função, as inferências são ainda investigadas pela automaticidade e 

a velocidade com que são geradas. Iza e Ezquerro (2000) alegam que as inferências podem ser 

geradas de duas maneiras: on-line e off-line. As inferências on-line, isto é, geradas no 

momento da leitura, são denominadas inferências linguísticas (geradas automaticamente, sem 

exigir muito esforço do leitor), sendo que são obrigatórias para compreender o que se lê. 

Observemos o exemplo: ―Após um dia de muitas leituras em preparação para a prova, Ana 

dormiu‖. Para compreender essa afirmação, o leitor deve inferir que um longo período de 

estudos demanda muita energia e é, portanto, bastante cansativo, assim, ainda que não se 

proponha que Ana estava cansada, o conhecimento de mundo é o que permite a compreensão, 

por meio da conexão entre as sentenças – a qual ocorre por inferência linguística. 

As inferências off-line podem ocorrer em outro momento que não durante a leitura, por 

exemplo, quando o leitor precisa responder às perguntas sobre um texto lido. As inferências 

off-line são denominadas elaborativas e não são obrigatórias para a compreensão. Essas 

inferências são, portanto, opcionais e podem ser realizadas depois da leitura, com base na 

macroestrutura que o leitor terá do texto. Elas também podem ocorrer durante a leitura quando 

o leitor deduz futuras consequências de uma ação, como por exemplo, em: ―O cantor se atirou 

do palco, mas os fãs não o seguraram‖, o leitor pode inferir da sentença que, em consequência 

de os fãs deixarem o cantor cair no chão, ele se machucou e pode ter sido grave, pode ser que 

o cantor venha a falecer, entre outras hipóteses, mas tais inferências não são imprescindíveis à 

compreensão do texto (IZA; EZQUERRO, 2000). 
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Outra classificação é proposta por Kintsch e Kintsch (2005) que dividem as 

inferências em: automáticas, as quais são realizadas fácil e rapidamente; as controladas, que 

exigem um esforço maior do leitor, como quando ele precisa deduzir fatos; as baseadas no 

conhecimento (de mundo) e as baseadas no próprio texto.  Para os estudiosos, o leitor precisa 

aprender a ter consciência do processo inferencial e questionar-se a respeito de que tipo de 

inferências ele deve fazer perante determinada leitura, o que o levará a uma compreensão 

mais aprofundada do texto. 

Tendo exposto a vertente construtivista, passemos a discutir a vertente minimalista. 

Para os estudiosos que defendem essa perspectiva, o leitor se mantém no nível local sem 

relacioná-lo aos eventos anteriores do texto e sem fazer uso de conhecimento prévio 

(BARETTA, 2008). Exemplo disso ocorre em: ―A criança pegou o brinquedo que estava no 

chão‖. Nessa sentença, é possível inferir qual brinquedo a criança pegou pelo pronome 

relativo ―que‖, sem que necessitemos saber o que vem antes ou depois dessa sentença no 

texto, da mesma maneira que não nos é necessário ativar nossos esquemas de mundo para 

compreendê-la.  

Essa linha é bastante criticada por tratar de um leitor mais passivo, que apenas avalia o 

que é explícito no texto e somente gera inferências quando há uma quebra na coerência, como 

por exemplo, na seguinte situação: ―Cansado, o homem encontrou o urso‖. Diante dessa 

sentença, o leitor necessitaria entender porque o homem está cansado e que urso é esse, então 

seria preciso voltar a algum ponto anterior do texto onde isso fosse explicado. Esse tipo de 

situação no texto força o leitor a encontrar o elemento que causou a quebra (o adjetivo 

‗cansado, o substantivo ‗urso‘, ou ambos) e a melhor maneira de recobrar seu entendimento 

do texto. 

Na perspectiva minimalista, pesquisas que se ocupam das explicações para relações 

causais ocorrentes no texto diferenciam as inferências entre aquelas que são preditivas 

(forward inferences) e retroativas (backward inferences). De acordo com van den Broek 

(1990), as inferências preditivas são as que prevêem acontecimentos no texto, também 

embasando-se em informações locais. Há dois tipos de inferências preditivas: a) expectativas 

sobre eventos futuros como em: ―O padre não apreciou o vestido da noiva‖, o que leva o leitor 

a inferir que talvez ele não queira realizar o casamento por causa do vestido; e b) antecipações 

da futura importância que um evento já ocorrido acarretará, por exemplo, em uma história de 

detetive, o horário em que certa personagem saiu de casa pode vir a ser um detalhe de grande 

importância mais tarde. 
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Já as inferências retroativas apenas retomam elementos já vistos no texto para auxiliar 

na compreensão de uma sentença posterior. Ao gerar esse tipo de inferência o leitor procura 

pela causa do evento, que será o antecedente mais próximo – o que se denomina inferência 

conectiva – e tendo a encontrado, o processo é finalizado, não havendo necessidade de 

maiores explicações, conforme o seguinte exemplo: ―O menino andava na bicicleta e ao 

enfrentar uma descida íngreme, o freio falhou. O menino, então, caiu de rosto no asfalto‖. 

Nessa sequência fica claro para o leitor que a causa da queda mencionada na segunda 

sentença, foi a falha apresentada pelo freio sobre a qual lemos na primeira sentença. 

 Quando o antecedente mais próximo não apresenta a causa do evento, ocorre uma 

quebra na coerência e o leitor necessitará reativar o processo a fim de encontrar a causa do 

evento em questão, o que se dará por meio da inferência de reintegração (VAN DEN BROEK, 

1990). Para melhor compreender esse tipo de inferência, leiamos a senteça a seguir: 

(3) ―A moça ficou transtornada, chorou e foi embora‖. 

Para entender a sentença de número três, o leitor precisa ter conhecimento da sentença 

de número dois: 

(2) ―Um fim de semana, na chácara do namorado, todos insistiam para que desse uma 

volta a cavalo‖. 

 Mesmo assim, o leitor não consegue ainda compreender o porquê de a moça ter ficado 

transtornada, logo, é necessário retomar a sentença de número um para encontrar a causa do 

comportamento da moça: 

(1) ―A moça não andava a cavalo porque carregava o trauma de uma queda sofrida 

quando era criança‖. Assim se dão as inferências de reintegração (VAN DEN BROEK, 1990). 

O processo de geração de inferências, independente das vertentes discutidas, recebe a 

influência de alguns fatores. Duran (2009) e Kleiman (1989; 2016) acreditam que, para que 

seja satisfatória, a leitura não deve ser a respeito de algo totalmente novo. Conforme ressalta 

Duran: ―Trata-se de inferir dados através da conjugação das informações contidas no texto 

com as informações que fazem parte da bagagem cognitiva do leitor, criando uma teia que 

permite o trânsito do significado [sic]‖ (2009 p. 8-9). De acordo com o autor, quanto maior o 

número de inferências que o leitor puder fazer, melhor será sua compreensão do texto, 

portanto, se o leitor não possui conhecimentos que o auxiliem a gerar inferências, sua 

compreensão será insatisfatória. Outro ponto a ser destacado é o fato de que o conhecimento 

prévio, obviamente, muda de indivíduo para indivíduo, bem como a geração de inferências 



40 
 

 
 

ocorrerá de maneira diferente em cada leitor e por isso diferentes sentidos podem ser 

construídos para um mesmo texto.  

Além do conhecimento prévio, outro fator que parece influenciar na geração de 

inferências é o propósito da leitura. Uma pesquisa realizada por Klusewitz, Lorch e Lorch 

(1993), envolvendo os propósitos de estudo e entretenimento, investigados na leitura por 

estudantes universitários, mostrou não ser possível relatar o que de fato acontece na mente do 

leitor quando ele lê com propósitos diferentes, mas que há possibilidade de o propósito 

influenciar na quantidade de inferências produzidas, embora não influencie os tipos de 

inferências. Outro resultado obtido pelos pesquisadores foi o de que ler para estudo promoveu 

maior demora na leitura, além de os participantes anteciparem menos eventos futuros no texto 

em comparação à leitura para entretenimento (NARVAEZ; VAN DEN BROEK; RUIZ, 

1999).  

Diante disso, Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999) também investigaram o efeito dos 

propósitos de estudo e entretenimento na geração de inferências on-line por estudantes de 

psicologia, com idades entre 19 e 39 anos, para a compreensão de textos narrativos e 

expositivos, utilizando-se de Protocolos Verbais (a serem discutidos em nossa metodologia), 

realizados pelos participantes da pesquisa. Após a transcrição dos protocolos, os estudiosos 

elaboraram o seguinte modelo de categorização de inferências: 

 

Quadro 1: Modelo de categorização de inferências de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999) 

 

Fonte: Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999). Tradução nossa. 

Associações (inferências simultâneas) Incluem associações por conhecimento prévio. Ex.: ―Isso me lembra de 

um planetário que eu vi‖. E baseadas no texto. Ex.: ―Ok, isso é no spa‖. 

Explicações (inferências retroativas) Incluem explicações baseadas em conhecimento prévio. Ex.: ―Eu acho 

que essa é a causa da era do gelo‖. E baseadas no texto. Ex.: ―Isso deve 

ser o que queriam dizer com cinzas‖. 

Inferências preditivas Consequência futura que um evento terá no texto. Ex.: ―Ok, os gases 

irão levá-los ao objeto real‖. 

Avaliações 

 

Comentários sobre o conteúdo do texto. Ex.: ―Eu acho que essa é uma 

asserção muito forte‖. E sobre a escrita do texto. Ex.: ―Essa frase foi 

muito difícil de dizer – tem muitas palavras‖. Ou ainda, sobre o estado 

em que o leitor se encontra. Ex.: ―Eu estou meio que me perdendo aqui, 

estou me distraindo‖. 

Quebras na coerência baseadas no 

texto 

 

Frases sobre a coerência do conteúdo do texto. Ex.: ―Isso não faz 

nenhum sentido‖. 

Quebras na coerência baseadas no 

conhecimento 

 

Frases que mostram a incapacidade do leitor de entender o texto, devido 

a sua falta de experiência ou conhecimento prévio. Ex.: ―É um pouco 

difícil de imaginar, quer dizer, no espaço‖. 

Repetições Repetições de palavras ou de frases do texto. 
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Segundo os autores, os diferentes propósitos de leitura influenciaram 

significativamente nas categorias de avaliações de conteúdo, quebras na coerência baseadas 

no conhecimento e das repetições, sendo que os leitores produziram essas inferências mais ao 

ler para estudo do que para entretenimento, porém, as demais categorias não foram afetadas. 

A influência dos tipos será relatada na seção 2.3.2, mais adiante. 

Outra pesquisadora que se dedicou ao estudo da geração de inferências foi Caldart 

(2012), que investigou até que ponto a expectativa do gênero textual (narrativa literária e 

notícia) influencia na geração de inferências e na compreensão leitora. A autora propõe que a 

inferência ―[...] é necessária para compreender e interpretar a sociedade [...]; é possível 

afirmar que gerar inferências é também indispensável para compreender e interpretar textos 

escritos‖ (p. 19, tradução nossa) 
13

. Quando o leitor produz inferências constrói sentido muito 

mais facilmente, caso contrário, ele pode não ser capaz de memorizar o que leu tampouco 

compreender a leitura (CALDART, 2012). Citando Grabe (2009), a pesquisadora sugere que a 

capacidade de construir sentido a partir de informações descontextualizadas, bem como 

entendê-las mesmo quando não correspondem às expectativas, são duas grandes contribuições 

da geração de inferências. Seu estudo investigou a influência de gêneros textuais (texto 

literário e notícia) na geração de inferências por estudantes de Letras Inglês, com idades entre 

20 e 43 anos e concluiu que os diferentes gêneros podem influenciar, mas que os tipos 

textuais utilizadao (textos narrativo e narrativo-expositivo) pareceram ser mais determinantes 

no processo inferencial. 

 Há ainda outros pesquisadores que tratam da geração de inferências. Vejamos o que 

discutem alguns deles a respeito de como esse processo transcorre. 

Meurer (1991) fala de ‗implicações inferenciais‘, as quais são por ele categorizadas 

como lógicas – aquelas que emergem de uma determinada ideia apresentada no texto; e 

pragmáticas – as que são geradas de acordo com nossas expectativas, mas não 

necessariamente se expressam no texto. Ambas são definidas como schema-based (baseadas 

em esquemas), pois mesmo no primeiro caso, segundo o autor, a ideia não está totalmente 

explícita no texto. Ainda de acordo com o estudioso, esses tipos de inferências são geradas 

por default
14

 ou seja, os esquemas utilizados são muito próximos da informação literal 

encontrada no texto, por exemplo, em: ―O vocalista da banda começou a tocar a bateria‖, 

sabemos que antes de tocar, o vocalista pegou as baquetas, pois nosso esquema de como se 

                                                           
13

 No original: “[...] is necessary in order to comprehend and interpret society [...] it is possible to affirm that 

inferencing is also indispensable for comprehending and interpreting written texts (CALDART, 2012, p. 19). 
14

 Em linguagem informática: pré-definição. 
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toca bateria nos mostra que é preciso ter as baquetas. É algo tão óbvio, que pode parecer estar 

explícito no texto e não que foi inferido. 

Marcuschi (2011) argumenta que existem inferências de base textual (lógicas e 

semânticas), de base contextual (pragmáticas e cognitivas) e sem base textual (falseadoras e 

extrapoladoras). Segundo o autor, podemos ler os textos de maneiras diversas, as quais ele 

denomina horizontes. Tais horizontes dividem-se em: indevido, problemático e horizonte 

máximo, esse último é o que engloba as inferências, onde sentidos são produzidos por meio 

de conhecimentos que perpassam as linhas do texto e permitem que as entrelinhas sejam lidas, 

indo-se além da paráfrase e da repetição – o horizonte mínimo. 

Finalmente, Colomer e Camps (2002) citam os estudos de Warren, Nicholas e 

Trabasso (1979), onde se segmentam as inferências em três tipos: as de relações lógicas, de 

relações informativas e as de avaliação. As de relações lógicas subdividem-se em: 

 

a) De motivação. Por exemplo, em um texto como ―Precisava desse medicamento 

para curar seu filho‖, pode-se esperar que o personagem vai fazer algo para 

consegui-lo. 

b) De capacidade. Se um personagem é lenhador, pode-se esperar que saberá 

cortar uma árvore se a situação exigir. 

c) De causas psicológicas. Podem-se deduzir as causas de muitas ações a partir da 

caracterização psicológica ou dos estados anímicos atribuídos aos personagens. 

d) De causas físicas. Pode-se pressupor que é a chuva que causa o 

transbordamento de um rio, quando se assinala a presença desses dois 

fenômenos (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 38). 

 

 As inferências de relações informativas por sua vez são subdivididas em: 

 

a) De contexto especial e temporal, pelas quais se deduzem os cenários e a 

cronologia dos fatos. Assim, em ―Sentou-se e sorriu‖, entende-se que a primeira 

ação é anterior à segunda a partir de sua ordem sintática. 

b) De relações pronominais e léxicas, com as quais se pode estabelecer o sistema 

de referências pronominais e nominais do texto e se resolvem as ambiguidades 

semânticas das palavras. Em ―Maria concordou. Ela sempre havia esperado 

isso‖, entende-se que ela refere-se a Maria (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 38, 

grifo das autoras). 

 

As inferências de avaliação subdividem-se entre as de juízo moral e social. Portanto, 

ao deparar-se com uma personagem que manipula as outras para conseguir o que quer em 

uma narrativa, o leitor, provavelmente, irá avaliar tal situação como algo reprovável. Seu 

juízo moral o faz inferir que aquilo é errado, que não podia estar acontecendo e que aquela 

personagem irá sofrer uma punição. Por outro lado, ao iniciar a leitura de um texto sobre a 

decorrência de um desastre ambiental, como derramamento de óleo em um rio ou no oceano, 
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sob seu juízo social, o leitor irá possivelmente perceber o quão lamentável é o acontecimento 

e inferirá as trágicas consequências que resultarão desse desastre, sendo ou não relatadas no 

texto (COLOMER; CAMPS, 2002). 

Dado o exposto e conforme afirmam Keenan, Potts, Golding e Jennings (1990), a 

geração de inferências na compreensão leitora é um fenômeno que tem sido bastante 

estudado, embora os estudos desse processo sejam bastante recentes no encalço da 

psicolinguística. Contudo, suas possibilidades de abordagem não estão esgotadas, daí nossa 

escolha em investigarmos como a geração de inferências ocorre em suportes diferentes – no 

papel e na tela digital – e sob tipos diferentes – texto expositivo e argumentativo.  

Embasando-nos na categorização de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999), 

observamos quais tipos de inferência podem ser geradas e com que frequência. Salientamos 

que nossos corpora são textos em Língua Inglesa, o que nos levou a discutir aspectos do 

processamento da leitura em L2 na seção 2.1.4. O ensino/aprendizagem de L2 tem se tornado 

cada vez mais fundamental para nossa sociedade, a qual enfrenta um mundo cada vez mais 

globalizado, haja vista que os avanços tecnológicos permitem que os indivíduos interajam 

com seus pares ao redor do mundo em tempo real. Diversas são as razões para se aprender 

uma nova língua, mas se sermos apenas alfabetizados na L1 não basta, é igualmente 

insuficiente sermos somente alfabetizados em uma L2. Ou seja, precisamos ir além de saber 

ler e escrever e nos colocarmos como sujeitos letrados nas práticas sociais, e mais, 

multiletrados, tanto em L1 quanto em L2. Diante desse fato, os multiletramentos passam a ser 

tratados em nossa próxima seção. 

 

 

2.3 Leitura e multiletramentos  

 

Atualmente, muito se fala a respeito de letramento e multiletramentos, entretanto, há 

ainda certa miscelânea em relação aos termos e muitos acreditam que ser letrado e ser 

alfabetizado são sinônimos. Rojo (2009) propõe uma distinção, a qual apresentamos a seguir: 

 

[...] o termo alfabetismo tem um foco individual bastante ditado pelas capacidades e 

competências (cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas de leitura e escrita 

(letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica, enquanto o 

termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que 

envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não 

valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, 

trabalho, mídias, escola, etc), numa perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural (ROJO, 2009, p. 98). 



44 
 

 
 

 

Assim sendo, é possível dizer que um indivíduo analfabeto é letrado, pois ele pode ter, 

por exemplo, o letramento do trabalho. Como operário de uma fábrica, ele saberá que precisa 

ligar e/ou desligar uma máquina; como agricultor ele saberá os passos que devem ser seguidos 

no plantio e na colheita de um alimento, e assim por diante. São práticas que se dão 

igualmente pela oralidade, além do ato de ler ou escrever. A diferença é que um indivíduo 

alfabetizado, além dos letramentos anteriormente mencionados, obterá os letramentos da 

escrita e da leitura em suas diversas facetas, sendo consciente das relações de poder que 

subjazem tais letramentos (KLEIMAN, 2008; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

 Porém, ser alfabetizado não é garantia de ser letrado. Rojo (2004) discorre sobre a 

importância do trabalho com letramento nas práticas de leitura sugerindo que, no âmbito 

escolar, essas práticas enfocam, principalmente, a leitura linear e literal e não desenvolvem a 

maioria das capacidades que fazem parte das práticas letradas, as quais são exigidas na 

sociedade atual. Conforme Kleiman (2008): 

 

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 

preocupa-se não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

prática de letramento, qual seja, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola (p. 20, 

grifos da autora). 
 

No início da segunda metade do século XX, ler era um processo que envolvia, 

basicamente, a capacidade de decodificação do texto. Porém, com o passar dos anos, os 

estudos sobre leitura trouxeram à tona muitas outras capacidades que também estão 

envolvidas no ato de ler, enfocando a leitura como ―um ato de cognição, de compreensão, que 

envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas sociais e conhecimentos 

linguísticos muito além dos fonemas‖ (ROJO, 2004 a, p. 03). Pois: 

 
(...) ser letrado e ler na vida e na cidadania [...] é escapar da literalidade dos textos e 

interpretá-los, colocando-os em relação com outros textos e discursos, de maneira 

situada na realidade social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições 

e ideologias que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a vida e 

colocá-lo em relação com ela. Mais que isso, as práticas de leitura na vida são muito 

variadas e dependentes de contexto, cada um deles exigindo certas capacidades 

leitoras e não outras (ROJO, 2004 a, p. 01). 

 

Desse modo, a leitura no letramento escolar precisa se abrir para as novas práticas a 

fim de formar cidadãos pensantes e melhor preparados para enfrentar o mundo além dos 

muros da escola. A diversidade de práticas sociais que envolvem a leitura e outros usos da 
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linguagem pressupõem os multiletramentos, advindos da globalização que transformou o 

cenário dos meios de comunicação, especialmente, em relação às Tecnologias Digitais da 

Comunicação e da Informação (TDICs).  

O termo multiletramentos foi cunhado em 1996, por um grupo de estudiosos da 

educação de línguas, entre eles, Bill Cope e Mary Kalantzis. Esse grupo ficou conhecido 

academicamente como The New London Group (Grupo de Nova Londres) e compõe-se de 

pesquisadores de universidades americana, inglesa e australiana. Para esse grupo de 

estudiosos, ―a pedagogia dos multiletramentos é inegavelmente uma prática educacional que 

deve estar presente na sala de aula, já que busca estudar a multiplicidade de usos da 

linguagem dos textos na era digital‖ (SCHINEMANN, 2016, p. 513). 

O indivíduo multiletrado tem ―a capacidade de colocar-se em relação às diversas 

modalidades de linguagens – oral, escrita, imagem, imagem em movimento, gráficos, 

infográficos etc. – para delas tirar sentido‖ (ROJO, 2004 b, p. 31), em meio aos 

multiletramentos torna-se possível ampliar o aprendizado ―para o campo da imagem, da 

música, das outras semioses que não somente a escrita‖ (ROJO, 2009, p. 107). 

A expansão das TDICs implica em quatro mudanças significativas, a saber (ROJO, 

2009): 

1) Intensificação e diversificação da circulação de informação nos meios digitais, 

promovendo mudanças na leitura, produção e circulação de textos; 

2) Diminuição das distâncias espaciais (geográficas, culturais e informacionais); 

3) Contração do tempo (a instantaneidade de quase tudo); 

4) Multissemiose/ multiplicidade dos modos de significar diante da leitura de textos 

multimodais, que perpassam a linguagem verbal. 

Kress e Van Leeuwen, quando da publicação de Reading images: the grammar of 

visual design, em 1996,  já discutiam  a questão da multimodalidade apontando que a 

multiplicidade de semioses na comunicação, de alguma forma, sempre existiu, mas que com o 

surgimento das mídias digitais e o crescimento da Internet elas poderiam ser tomadas como 

novo objeto de estudo acadêmico, deixando de ser ignoradas no contexto educacional. Se há 

vinte anos, os autores argumentaram que a multimodalidade sempre esteve presente mesmo 

em textos exclusivamente verbais, nossa atual realidade permite textos cada vez mais 

multimodais, conforme afirma Zacharias (2016): 

 

A inserção das tecnologias digitais na vida cotidiana tem gerado grandes e rápidas 

mudanças nas formas de interação e comunicação das pessoas. Uma consequência 
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dessas mudanças se faz notar nas práticas de leitura com a emergência de textos 

híbridos, [...] alterando os gestos dos leitores, o processamento da informação e a 

construção de significados. Além disso, as mídias nas quais esses textos são 

disponibilizados têm a tela como principal suporte, exigindo conhecimentos que 

ultrapassam as fronteiras do impresso (p. 16). 

 

Com os avanços das TDICs, destacam-se os novos termos surgidos: letramento 

tecnológico, digital, computacional, hipertextual, entre outros (ARAÚJO; PINHEIRO, 2012). 

Coscarelli (2016 a) aponta que esses conceitos não são mais nenhuma novidade, no entanto 

ainda se tem muita dificuldade em incorporá-los às práticas de ensino, embora seja 

imprescindível que nós, como professores, procuremos auxiliar nossos alunos a lidar com as 

múltiplas fontes de informação: 

 

Nossos alunos precisam saber como navegar no impresso e no digital, sendo capazes 

de compreender e utilizar eficientemente índices, menus, títulos e subtítulos, marcas 

de diagramação que sinalizam capítulos, seções, páginas, sites, o todo e as partes de 

que ele é composto, entre outros. Encontrar e selecionar eficientemente a informação 

é um grande passo, que será completado pela leitura mais aprofundada e crítica 

desses materiais, contribuindo assim para um exercício pleno da cidadania 

(COSCARELLI, 2016 a, p. 12). 

 

   

Portanto, além do trabalho com as mídias impressas nas aulas de leitura necessitamos 

hoje da inserção de textos digitais e mais do que isso, de uma pedagogia que vise ao ensino da 

leitura e das maneiras de lidar com esses novos textos, visto que a escrita alfabética não é a 

única linguagem utilizada.  Consequentemente, novas habilidades passam a ser exigidas para 

se compreender os elementos característicos a essas mídias, afinal, esse tipo de leitura 

demanda ―[...] habilidade de navegação muito bem desenvolvida e a construção de 

associações, projeções e inferências muito rápidas e eficazes. Diante da tela, o usuário/leitor 

precisa compreender a função dos links, identificar ícones e signos próprios do gênero [...]‖ 

(ZACHARIAS, 2016. p. 21). 

Esse novo tipo de letramento vem à tona com o surgimento do grandioso fenômeno 

que revolucionou o mundo em todos os aspectos, sem o qual a leitura de um blog na tela 

digital jamais seria possível: a Internet, do que tratamos a seguir. 

  

 

2.3.1 Leitura pós-Internet e o advento dos blogs 

 

A primeira rede de computadores, ARPANET, foi desenvolvida nos Estados Unidos 

pela ARPA (Advanced Research Projects Agency), iniciando seu funcionamento em 1969, 
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dado o cenário da Guerra Fria e a tensão entre, principalmente, os Estados Unidos e a União 

Soviética. Na década de 1980, a rede de computadores começou a ser utilizada nos meios 

acadêmico e científico, passando a ser denominada ‗Internet‘. A criação da www – World 

Wide Web – foi o que permitiu a expansão desse fenômeno que eclodiu no mundo todo na 

década de 1990 (ALMEIDA, 2005) e, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo ao ponto 

de permitir que seus usuários participem cada vez mais ativamente – o que  possibilitou a 

criação das denominadas redes sociais, que se desenvolvem a partir do conteúdo consumido e 

produzido pelos internautas (AQUINO, 2009).  

De acordo com Takaki (2008) essas novas formas de existir socialmente demandam 

uma ampla linguagem digital que depende de elementos como som, imagem, entre outros. É a 

passagem da denominada primeira geração da Internet, para o que atualmente denominamos 

web 2.0. A partir dela, representação e recuperação de conteúdo digital tornam-se possíveis a 

qualquer usuário. Nessa nova realidade, os internautas são capazes de produzir conteúdo e, ao 

mesmo tempo, interagir com conteúdos criados por outros usuários muito mais facilmente. A 

publicação e o compartilhamento de dados são altamente potencializados (AQUINO, 2009). 

Segundo Braga (2009):  

 

A internet reforça e estende redes sociais por interconectar indivíduos em um 

diálogo de proporções globais, altera a maneira como muitas pessoas trabalham, 

aprendem, jogam e se comunicam, tornando mesmo difícil imaginar um mundo sem 

a internet (p. 76). 

 

Os weblogs (doravante blogs), inicialmente ‗meros‘ indicadores de sites da web, 

informam e promovem interação, sendo um exemplo de mídia que ganhou força total com a 

mudança da web 1.0 para a 2.0, que melhora ainda mais com a 3.0 – a chamada web 

semântica que promove acesso aos dados desejados, independente do local onde o indivíduo 

esteja (ROSA; ISLAS, 2009). Essa mídia, entre muitas outras alojadas no mundo digital é o 

que trouxe à tona um novo tipo de leitura que surgiu com a chegada das tecnologias 

computacionais: a leitura na tela digital. Atualmente, não somente na tela do computador, mas 

também na de dispositivos móveis como o tablet, o kindle ou o smartphone. 

Essa nova leitura veio a enriquecer ainda mais o exercício de ler, uma vez que 

disponibiliza recursos que perpassam os grafemas e as imagens estáticas, assim promovendo a 

necessidade de, como leitores do mundo digital, nos munir de novas habilidades.  

As habilidades (COSCARELLI, 2016; PAIVA, 2016) ou capacidades leitoras 

(KLEIMAN, 2016; ROJO, 2004 a; 2009) vão da decodificação, passando pela localização de 
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informações no texto e pela geração de inferências, até a de percepção das ideologias por trás 

do texto e o questionamento do que se lê (ROJO, 2004 a). Tais habilidades foram 

anteriormente apresentadas neste capítulo, como os componentes (GAGNÉ; YECOVICH; 

YECOVICH, 1993) essenciais à compreensão. Diante da leitura no meio digital, elas são 

ampliadas e o leitor deve possuir a habilidade de posicionar o mouse sob um link e nele clicar, 

sabendo que isso pode levar a um site que mostrará o significado e/ou outras informações 

pertinentes a respeito da palavra/expressão linkada, por exemplo. 

Consoante Paiva (2016), três aspectos vem a contribuir com a ampliação das 

habilidades de leitura, causada por essas novas formas de ler, e a consequente demanda pelo 

trabalho com os multiletramentos nas aulas de leitura: primeiramente, os novos modos de 

localização de informação. Se esse aspecto sempre fez parte da leitura no papel, na leitura 

digital ele se torna mais complexo e o leitor precisa saber navegar pelas páginas, 

compreendendo o que são menus, links, palavras-chave, entre outros recursos, a fim de 

localizar informações que sejam relevantes, conforme seus objetivos de leitura.  

O segundo aspecto é a necessidade do relacionamento entre informações verbais e não 

verbais. Não basta ao leitor saber distinguir o que é verbal e o que não é, mas ele deve 

relacionar essas informações – verbal/verbal e verbal/não verbal – para delas tirar melhor 

proveito e é preciso ainda, saber avaliar se as relações feitas são de fato pertinentes. 

O terceiro aspecto proposto por Paiva (2016) é o modo como usamos as informações 

adquiridas na leitura, já que enquanto lemos um texto, devemos usar apropriadamente as 

informações depreendidas até então para sermos capazes de prosseguir compreendendo o 

texto. O autor ressalta que essas habilidades são também necessárias durante a leitura no 

papel, porém, elas podem ser mais exigidas na leitura na tela digital, em conjunto com outras 

habilidades mais específicas como fixar o cursor, reconhecer um link ou um mecanismo de 

busca e saber o que fazer com eles, por exemplo, o que torna esse tipo de leitura uma 

atividade mais complexa (COSCARELLI, 2016 b; PAIVA, 2016). 

A leitura na tela digital acaba sendo complementar à leitura no papel por laborar, 

conforme já discutido, ainda mais habilidades e assim ‗lapidar‘ um leitor cada vez mais ativo 

e crítico.  Não cabe a nós discutirmos aqui se haverá uma substituição definitiva da leitura no 

papel por esse novo tipo de leitura, afinal, muitos de nós temos preferência pelo papel e não é 

difícil encontrarmos indivíduos da denominada ‗nova geração‘ que também demonstram essa 

preferência. 

Xavier (2010) argumenta que a leitura no papel também demanda um grande esforço 
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do leitor, afinal, seja pela falta de um espaço adequado ou por regras que devem ser seguidas, 

um texto ―não pode dizer tudo‖ (p. 209), o que exige que o leitor trilhe seu próprio caminho 

na construção de sentidos. Porém, segundo o autor, essa leitura limitaria a leitura de mundo 

que o leitor necessita fazer para a compreensão da leitura das palavras, no sentido de que o 

texto digital, ou ‗hipertexto‘, conforme denominado por Xavier (2010), amplia 

significativamente, por meio dos links e outros recursos, a oportunidade de o leitor buscar e 

obter informações externas ao texto que o auxiliem na compreensão, além do fato de que a 

leitura no papel impõe certa hierarquia em relação às partes a serem lidas e, portanto, acaba 

apresentando uma natureza mais ‗linear‘. 

Entretanto, Chartier (2002) defende que o texto digital acaba levando o leitor a uma 

inquietação, justamente por não exigir tal hierarquização encontrada no texto impresso. A 

possibilidade de percorrer o texto de maneira multilinear e fragmentada, podendo o leitor 

apoderar-se das partes que lhe interessam, excluindo outras, resulta na não percepção dos 

textos em seu todo. Desse modo, Chartier (2002) propõe que o impresso caminhará 

juntamente ao digital por muito tempo, sendo que a materialidade da cultura escrita assossega 

o leitor que, afinal, necessita transformar seus hábitos para a leitura na tela digital. 

Diante disso, o que nos cabe é buscar compreender melhor as diferenças entre a nova e 

a tradicional leitura, justamente pelo fato de que a leitura na tela digital oferece tantos 

recursos que não são encontrados na página de um material impresso e que, por conseguinte, 

exigem conhecimentos prévios acerca do mundo digital para que as informações sejam 

encontradas e acessadas de maneira adequada. É o caso dos supracitados links, das imagens 

em movimento (gifs) e dos vídeos que complementam o texto escrito, sendo necessário que se 

estabeleçam as relações cabíveis entre eles (COSCARELLI, 2016 b; ROJO, 2004 b; 2009). 

Amparando-nos no fato de que os blogs perpetuam-se com o passar dos tempos – 

considerando que são quase vinte anos dessa mídia no breve mundo digital – escolhemos essa 

ferramenta para a comparação com o material impresso e salientamos que, embora tenha sido 

inicialmente entendido apenas como um gênero digital (MARCUSCHI, 2005), o blog é na 

verdade, um suporte de inúmeros gêneros textuais (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 

2009). É essa transformação de gênero digital a suporte que apresentamos a seguir. 
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2.3.1.1 O blog e suas transmutações 

 

 O surgimento dessa mídia se deu nos fins da década de 1990, mais precisamente, no 

ano de 1997, quando Jorn Barger usou o termo weblog para designar os sites que 

disponibilizavam links da web. Os weblogs eram praticamente iguais aos outros sites 

comumente encontrados, todavia, esse cenário começou a mudar em 1999, quando duas 

ferramentas de publicação foram lançadas: primeiramente a Pitas e, em seguida, o Blogger 

(AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009). 

A exemplo do que propôs a Pitas de Andrew Smales, o Blogger, lançado pelo norte 

americano Evan Williams, fundador da Pyra Labs, trouxe muito mais facilidade para a 

criação e manutenção dos sites. A ferramenta, comprada pelo Google em 2004, foi o início da 

popularização do que hoje são denominados blogs – os quais prescindem de conhecimento 

especializado em informática, bem como podem ser obtidos gratuitamente (KOMESU, 2005; 

AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009).  

Evan Williams não visava à proliferação de diários digitais por meio da ferramenta 

criada por ele, no entanto inúmeros usuários começaram a utilizar o Blogger para esse fim. O 

uso do blog como diário pessoal foi uma das primeiras consequências de sua popularização 

(KOMESU, 2005; OLIVEIRA, 2009). Segundo Amaral, Recuero e Montardo (2009), ao 

escrever em um blog, temos a oportunidade de colocar nossos pensamentos e opiniões, bem 

como de expressarmos nossa identidade, por isso podem ser entendidos como uma ferramenta 

de expressão individual. Até mesmo os weblogs que apenas disponibilizavam links podem ser 

compreendidos como sites personalizados, pois tais links eram considerados interessantes por 

quem os postava, logo, tratava-se de escolhas pessoais. 

Embora o diário tenha sido o uso mais disseminado do blog e muitos usuários ainda 

criem blogs para tal finalidade, essa não é a única forma de atuação na blogosfera e como são 

muitas as maneiras de utilização dessa mídia, pesquisadores divergem a respeito do que seja a 

definição da ferramenta. Logo, embasando-se no que diz a literatura especializada, Amaral, 

Recuero e Montardo (2009) apresentam três conceitos diferentes sob os quais ocorre a 

definição do que é blog: o estrutural, o funcional e o de artefato cultural. 

O conceito estrutural vem da ideia de que o blog possui um formato bastante 

específico. Citando Rebecca Blood (2002), as autoras argumentam que sites desse tipo 

apresentam os textos neles publicados em ordem cronológica reversa – visto que a postagem 

mais recente fica no topo da página e a mais antiga no final. Outro fator a ser considerado é a 
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questão da atualização que, no geral, é frequente, embora estudiosos questionem esse quesito 

como determinante para que a página seja considerada blog, e temos ainda a presença de links 

como um fator comum a essas páginas. 

O segundo conceito é o funcional. Os pesquisadores que defendem tal conceito 

destacam a função comunicativa do blog, apreendendo-o, principalmente, como um meio de 

comunicação, uma ferramenta de conversação entre autores e audiência, tendo-se em vista 

que a maioria dos blogs permite que seus leitores comentem os textos lidos e, também, o fato 

de disponibilizarem links para outros blogs e sites, promovendo interação social. Há ainda, a 

questão da utilização jornalística dessa mídia – que iniciou com os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, nos Estados Unidos da América (FOLETTO, 2009). 

Quanto a esses dois primeiros conceitos Amaral, Recuero e Montardo (2009) afirmam 

que: 

 

Em ambas as definições, vemos a noção do blog como uma ferramenta capaz de 

gerar uma estrutura característica, constituída enquanto mídia, ou seja, enquanto 

ferramenta de comunicação mediada pelo computador. A percepção do blog como 

ferramenta é, no entanto, propositalmente genérica, pois objetiva abranger todos os 

usos que alguém pode fazer do sistema, que são classificados como gêneros por 

diversos autores (p. 31). 

  

O terceiro e último conceito proposto é o de blog como artefato cultural, uma vez que 

se trata de um meio no qual os indivíduos, pertencentes a uma mesma comunidade de ideias, 

apropriam-se do artefato advindo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TDICs) 

para produzir e compartilhar sentidos. Os estudiosos defensores desse conceito ressaltam a 

importância de se pensar no porquê de pessoas escreverem e/ou lerem blogs – que são ―o 

repositório das marcações culturais de determinados grupos e populações no ciberespaço, nos 

quais é possível, também, recuperar seus traçados culturais‖ (AMARAL; RECUERO; 

MONTARDO, 2009, p. 32). 

 Já Escobar (2009) coloca a sua definição de blog partindo da ideia de que, para ser 

considerada como tal, uma página deve proporcionar: 

 

a) Facilidade e agilidade para a publicação de conteúdos, dispensando o 

conhecimento de linguagens de programação como HTML, PHP ou JavaScript; 

b) Disposição do conteúdo (cuja unidade mínima denomina-se post) em ordem 

cronológica inversa, de modo que as publicações vão se sucedendo da mais 

antiga para a mais recente. Esta, situada no topo da página, é a primeira a ser 

visualizada pelo internauta na tela de seu computador. Alguns estudiosos 

consideram que esse atributo é o que diferencia os blogs de outros tipos de 

publicação online (Paquet, 2002; Blood, 2003); 

c) Data, hora e autor de cada post registrados automaticamente (p. 219-220). 
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A autora também propõe uma distinção entre blog/texto, blog/programa e blog/lugar. 

O primeiro trata de todo o conteúdo que o blogueiro produz, verbal e não verbal. O segundo é 

a ferramenta que proporciona a criação do blog, como o Blogger por exemplo. E o terceiro, 

diz respeito à localização da mídia na web sob um endereço específico. 

São diversos os usos dessa mídia que, com o passar dos tempos, foi conquistando o 

que parece ser sua perpetuação, visto que são quase vinte anos de existência no mundo digital 

em que tudo tende a ser tão breve. Rodrigues (2006, p. 22) argumenta que: ―A liberdade 

criativa, a instantaneidade, a interactividade e a ausência de constrangimentos económicos são 

características fundamentais apresentadas pelos blogs‖, o que pode explicar sua 

sobrevivência, juntamente com as transformações que ocorreram em sua interface devido aos 

avanços tecnológicos.  

Além dos diários digitais, a web hoje comporta blogs de notícias, de entretenimento 

(moda, música, cinema, humor etc.), literatura, blogs corporativos (de organizações), com fins 

promocionais, de práticas subculturais (como pró/ anti bulimia, anorexia, cultura gótica, etc.), 

blogs voltados para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), blogs de educação, entre 

outros (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009).  

Rosa e Islas (2009) apontam que em abril de 2007, há mais de oito anos, eram 170 

milhões de blogs espalhados pela Internet. De acordo com o site WPVirtuoso, o sucesso de 

sites como o Facebook e o Twitter diminuiu esse número para 152 milhões em 2013, porém, 

estima-se que um novo blog é criado a cada meio segundo (GAILLE, 2013).  

Tendo em vista as transmutações vivenciadas pela ferramenta, podemos afirmar que o 

blog, inicialmente entendido como um gênero digital advindo do diário pessoal é, na verdade, 

um suporte, o qual engloba variados gêneros textuais. Marcuschi (2008) afirma que um 

suporte é o local físico ou virtual, com formato específico, onde o gênero é materializado, 

fixado e mostrado, sendo que este é identificado sempre em sua relação com o suporte.   

Há uma diversidade de gêneros albergados em blogs. Um blog de entretenimento, por 

exemplo, pode disponibilizar poemas, poesias, contos, piadas, anúncios publicitários, entre 

outros gêneros textuais, em apenas uma página, e o caminho não é diferente com um blog 

jornalístico, que pode apresentar outros gêneros além da notícia e da reportagem – como, por 

exemplo, anúncios publicitários e charges. 

Portanto, a diversidade que pode ser encontrada em uma única página de blog é fator 

determinante para que o compreendamos como um suporte digital. Ainda que tomemos como 
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exemplo o blog em seu início, com o propósito de diário digital, perceberemos que já poderia 

ser considerado um suporte desde então, uma vez que um diário também pode comportar 

gêneros textuais variados como a letra de uma música, um poema, a receita favorita, uma 

tirinha, bem como um texto argumentativo sobre algo ocorrido na vida do blogueiro. 

Carvalho (2014) comparou a leitura de blog à de texto impresso para verificar se a 

primeira propicia, devido a sua recursividade, uma menor quebra no fluxo de leitura, assim 

facilitando a compreensão leitora e a construção de conhecimento lexical por professores de 

Língua Portuguesa. A pesquisadora concluiu que o tempo de leitura foi o mesmo nas duas 

ferramentas e que as consultas aos dicionários disponibilizados no blog se deram em menor 

número e de forma mais vagarosa do que aos dicionários impressos. A pesquisadora defende 

que essa mídia é ―um meio de disseminação de ideias e conhecimentos a partir de um formato 

que acolhe textos de maior extensão do que aqueles lidos nas redes sociais - páginas da web 

mais comumente lidas pela maioria dos usuários- além dos e-mails‖ (CARVALHO, 2014, p. 

53).  

Tendo escolhido este suporte para nosso estudo, extraímos um dos textos utilizados 

nesta pesquisa de um blog informativo, o qual comporta materiais que se distinguem entre os 

gêneros notícia e reportagem, além de outros.  O corpus selecionado é uma reportagem, de 

tipo expositivo, o qual será comparado ao corpus selecionado para a leitura no papel: um texto 

do tipo argumentativo. Mas afinal, o que é um tipo textual? Passamos a discutir esse termo em 

nossa próxima seção. 

 

 

2.3.2 Tipos textuais 

 

Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999), conforme já relatado nesta revisão de 

literatura, investigaram diferentes propósitos de leitura na geração de inferências, porém esses 

propósitos foram observados durante a leitura de diferentes tipos de textos: narrativos e 

expositivos. Os pesquisadores concluíram que esses tipos distintos, lidos pelos participantes, 

estudantes de psicologia, influenciaram no tempo de leitura – sendo que os textos expositivos 

exigiram mais tempo de leitura, embora fossem mais curtos que os narrativos.  

Quanto aos tipos de inferências geradas (vide Quadro 1, na seção 2.2), em cada tipo 

textual, os estudiosos concluíram que os participantes geraram mais inferências preditivas e 

retroativas (explicações ) durante a leitura de textos narrativos, ao passo que na leitura de 
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textos expositivos, eles geraram mais inferências simultâneas (associações) e de avaliações, 

bem como houve mais inferências geradas por quebras na coerência baseadas no 

conhecimento. 

Baretta (2008), amparando-se no fato de que o estudo de Narvaez et. al. (1999) era 

uma das raras pesquisas que se ocupavam em comparar diferentes tipos textuais na geração de 

inferências, juntamente com os estudos de Winne, Graham e Prock (1993) e Horiba (2000), 

também investigou o processo de inferenciação durante a leitura de parágrafos de textos 

narrativos e expositivos, por meio de eletroencefalografia (EEG). Seus participantes, 

universitários do sexo masculino e falantes nativos da Língua Inglesa, foram submetidos ao 

experimento que pretendia observar as inferências linguísticas, especificamente, ao julgarem 

se a última sentença de cada parágrafo era plausível em relação às sentenças anteriores.  

Dividindo os participantes de acordo com os resultados do Teste de Alcance em 

Leitura
15

, Baretta (2008) observou que tanto aqueles que obtiveram escores maiores quanto os 

que obtiveram escores menores no teste, geraram um número maior de inferências durante a 

leitura dos textos expositivos, assim corroborando com a pesquisa de Horiba (2000) 

mencionada em seu estudo, o que mostra que os textos narrativos, apesar de apresentarem 

uma natureza mais subjetiva, exigiram menos dos participantes envolvidos. A pesquisadora 

aponta que, talvez, isso tenha ocorrido porque seus participantes sentiram-se mais 

confortáveis com esse tipo de texto, preocupando-se mais com o texto expositivo. 

Ao investigar se diferentes gêneros textuais (reportagem x narrativa literária) 

influenciam na geração de inferências, Caldart (2012) conduziu uma pesquisa com 

graduandos em Letras Inglês e observou que não foram os gêneros, mas sim os diferentes 

tipos de texto (narrativo-expositivo x narrativo), que exerceram influência sobre os 

participantes, sendo que estes geraram um maior número de inferências ao ler um texto que 

continha tanto elementos narrativos quanto expositivos do que ao ler um texto integralmente 

narrativo, contrariando os resultados de pesquisas anteriormente realizadas. 

Diante desses estudos, embora o foco de nossa pesquisa seja a compreensão nos 

diferentes suportes (papel e tela digital), interessou-nos o trabalho com diferentes tipos 

textuais para observarmos se eles podem ser considerados como uma variável na geração de 

inferências, isto é, se os diferentes tipos podem interferir de alguma maneira no processo com 

os distintos suportes que serão utilizados. Portanto, selecionamos textos dos tipos 

argumentativo e expositivo, haja vista que, a nosso conhecimento, não há estudos na 

                                                           
15

 O Teste de Alcance em Leitura trabalha com informações localizadas na memória de trabalho, que armazena e 

processa informações recebidas relacionadas ao visual, espacial ou à linguagem (BADDELEY, 2011). 
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academia comparando esses dois tipos na geração de inferências (a busca por tais tipos nessa 

linha de estudo será mais detalhada em nossa metodologia). 

Os gêneros textuais, embora não sejam infinitos, são inúmeros, ao contrário dos tipos 

textuais, que são bastante limitados (MARCUSCHI, 2008). Os tipos textuais se restringem a 

cinco categorias, a saber: narração (contar uma história), argumentação (argumentar em 

função de algo), exposição (apresentar informações), descrição (descrever uma situação) e 

injunção (regular comportamentos/ ações) (MARCUSCHI, 2008; MEURER, 2002; ROJO; 

BARBOSA, 2015). 

Marcuschi (2010) afirma que não se pode confundir gêneros e tipos textuais, uma vez 

que um gênero apresenta características sócio comunicativas, ao passo que um tipo textual 

possui natureza linguística, ou seja, é formado por aspectos lexicais e sintáticos, tempos 

verbais e relações lógicas, sendo portanto, o modo como um texto se organiza. O autor propõe 

as seguintes distinções entre tipo e gênero:  

 

Quadro 2: Distinções entre tipos e gêneros textuais 

 

Tipos Textuais 

 

Gêneros Textuais 

1.Constructos teóricos definidos por propriedades 

linguísticas intrínsecas; 

2.Constituem seqüências lingüísticas ou seqüências 

[sic] de enunciados e não são textos empíricos; 

3.Sua nomeação abrange um conjunto limitado de 

categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, 

sintáticos, relações lógicas, tempo verbal; 

4.Designações teóricas dos tipos: narração, 

argumentação, descrição, injunção e exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Realizações linguísticas concretas definidas por 

propriedades sócio-comunicativas; 

2.Constituem textos empiricamente realizados 

cumprindo funções em situações comunicativas; 

3.Sua nomeação abrange um conjunto aberto e 

praticamente ilimitado de designações concretas 

determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição 

e função; 

4.Exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula 

expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita 

culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio, 

instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 

edital de concurso, piada, conversação espontânea, 

conferência, carta eletrônica, bate-papo virtual, aulas 

virtuais etc. 

Fonte: MARCUSCHI, 2010, p. 24. 

 

Marcuschi (2008) frisa que os gêneros e os tipos textuais não são dicotômicos, mas se 

complementam e se integram, não agindo isoladamente, porquanto juntos constituem o texto 

em funcionamento, consoante afirma: 

 

[...] não há uma dicotomia entre gênero e tipo. Trata-se duma relação de 

complementaridade. Ambos coexistem e não são dicotômicos. Todos os textos 

realizam um gênero e todos os gêneros realizam sequências tipológicas 
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diversificadas. Por isso mesmo, os gêneros são em geral tipologicamente 

heterogêneos (MARCUSCHI, 2008, p. 160). 

 

Os tipos textuais, definidos por Meurer (2002) como modos retóricos (rhetorical 

modes), podem indicar como determinado gênero textual se organiza e como as partes de um 

texto relacionam-se entre si. Assim sendo, eles são intrínsecos aos gêneros e um mesmo 

gênero pode abrigar diferentes tipos textuais. Tomemos como exemplo uma carta pessoal, que 

pode apresentar sequências do tipo narrativa, argumentativa e descritiva ao mesmo tempo 

(MARCUSCHI, 2010; MEURER, 2002). Quanto aos textos selecionados para esta pesquisa, 

ambos são, não somente de gêneros, mas de tipos diferentes, e serão apresentados em nosso 

próximo capítulo. 

 Em suma, o Capítulo II apresentou teorias acerca da compreensão leitora, as quais 

embasam nosso estudo. Dissertamos a respeito de alguns aspectos que são fundamentais para 

que possamos compreender um texto, aspectos que atuam em conjunto no processo de 

compreensão: o modelo mais apropriado de leitura (ascendente, descendente, interativo, 

interativo-compensatório ou de construção-integração); os componentes que são essenciais 

para que se compreenda um texto, independentemente do modelo que se siga, iniciando-se no 

nível da decodificação até chegar à geração de inferências e ao monitoramento da 

compreensão leitora; nosso conhecimento prévio – seja da língua ou de mundo (ou de ambos), 

que é de grande auxílio para a compreensão leitora, uma vez que os esquemas que possuímos 

atuam na geração de inferências, permitindo-nos relacionar as informações que conhecemos 

às novas que recebemos e assim, construir sentidos; a leitura em L2, que passa basicamente 

pelos mesmos processos da leitura em L1, mas que necessita de um olhar especial para seu 

ensino/ aprendizagem, a fim de que alcancemos a compreensão durante a leitura em uma 

língua que difere da nossa; os multiletramentos, que tratam dos textos que se apresentam cada 

vez mais multimodais, perpassando a linguagem escrita – não somente em textos no papel, 

mas especialmente em textos na tela digital, que eclodem com a expansão da Internet e muitas 

vezes se alojam em blogs; e finalmente, os tipos textuais, diferentes maneiras nas quais um 

texto pode se apresentar, sendo que a compreensão leitora pode ser por elas influenciada. 

O Capítulo III, a seguir, descreve a metodologia seguida em nossa pesquisa, a qual 

envolve dois tipos de texto em Língua Inglesa (argumentativo e expositivo), os quais foram 

lidos em dois diferentes suportes (texto impresso e blog) pelos participantes envolvidos em 

nosso estudo. 
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3. CAPÍTULO III – METODOLOGIA  

 

Tendo-se em vista a revisão de literatura anteriormente apresentada, e conforme já 

apontado em nossa introdução, esta pesquisa buscou verificar a compreensão leitora de 

graduandos do 2º ao 4º ano de Letras Inglês, de uma universidade da região centro-oeste do 

Paraná, por meio da geração de inferências, perante a leitura de textos em Língua Inglesa. 

Portanto, as perguntas que norteiam nosso estudo serão retomadas para que as decisões 

metodológicas possam ser melhor acompanhadas pelo leitor: 

1. Há diferença em termos de processamento durante a leitura em dois suportes 

diferentes (texto impresso e blog), isto é, a geração de inferências ocorre de maneira 

diferenciada dependendo do suporte?  

2. O tipo textual, i.e, o texto argumentativo ou expositivo, interfere na geração de 

inferências? 

3. Quanto maior o número de inferências, melhor o desempenho em leitura, medido 

pelos testes de compreensão? 

A fim de conseguirmos respostas para essas perguntas, optamos por procedimentos 

metodológicos que possibilitariam a investigação de situações reais onde os participantes 

vivenciariam os dois tipos de leitura: no papel e na tela digital. Os dados foram obtidos por 

meio das verbalizações realizadas pelos participantes durante a leitura dos textos, que foram 

registradas por meio de um aparelho smartphone e, posteriormente, transcritas pela 

pesquisadora
16

, bem como pela observação do comportamento dos participantes em relação 

aos suportes disponibilizados – o que foi registrado por meio de uma câmera. Desse modo, 

nosso trabalho se insere no campo da pesquisa qualitativa.  

A pesquisa qualitativa propõe investigações amplas, as quais se tornam mais 

específicas à medida que os estudos vão se intensificando e demandam um contato direto 

entre o pesquisador e os indivíduos a serem envolvidos na pesquisa (GODOY, 1995). 

Acreditamos que somente averiguando de perto como os graduandos em Letras Inglês 

reagiriam perante os textos lidos em LI, poderíamos atestar se eles desenvolvem um dos 

componentes de nível mais alto da leitura: a compreensão inferencial (GAGNÉ; YECOVICH; 

YEACOVICH, 1993), já tratada na revisão de literatura deste trabalho. Consoante Godoy 

(1995), é imprescindível que os dados coletados sejam registrados adequadamente, de forma a 

                                                           
16

 Baseando-nos em Bender (2016), seguimos as normas para transcrição de áudios do site do curso de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disponível no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58%3E> 
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não gerar dúvidas com relação aos dados resultantes, por isso registramos tanto as 

verbalizações quanto as imagens. No entanto, nossa pesquisa perpassa o campo qualitativo, 

uma vez que nossos dados foram também quantificados a fim de que pudéssemos atingir 

nossos objetivos específicos, expostos em nossa introdução – o que torna este estudo 

qualitativo e quantitativo (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Considerando nossas perguntas de pesquisa anteriormente propostas, formulamos 

hipóteses em relação aos dados que seriam obtidos: 

• No processo de compreensão leitora, haverá diferenças quanto aos tipos e frequência 

de inferências geradas pelos participantes durante a leitura em cada um dos suportes (texto 

impresso e blog); 

• O tipo textual interferirá no processo (tipo e frequência) de geração de inferências; 

• O (s) participante (s) com o maior número de inferências geradas será (serão) aquele 

(s) com melhor desempenho nas leituras, de acordo com os resultados nos testes de 

compreensão. 

Conforme já exposto em nossa introdução, é importante ressaltar que realizamos uma 

pesquisa no portal de periódicos da Capes sob os termos Inference generation in reading on 

screen e Inference generation in digital reading (a utilização de termos em Língua Inglesa é 

indicada pelo próprio portal), a fim de encontrarmos outros estudos semelhantes ao nosso. No 

entanto, foram apresentadas treze pesquisas sob o primeiro termo e dezesseis sob o segundo, 

já exemplificadas no referido capítulo, mas nenhum desses estudos é similar ao nosso – o que 

acentua sua significância. 

Este capítulo divide-se em seis seções: a primeira, discorre sobre os participantes 

envolvidos na pesquisa; a segunda, trata dos instrumentos utilizados no experimento; a 

terceira, apresenta o suporte digital utilizado. A quarta seção, traz esclarecimentos a respeito 

dos protocolos verbais realizados pelos participantes, enquanto a quinta mostra resultados do 

teste piloto que antecedeu a coleta experimental. Finalmente, a sexta seção trata dos 

procedimentos seguidos na coleta de dados. 

 

 

3.1 Participantes 

 

 Participaram desta pesquisa cinco estudantes em nível de graduação em Letras Inglês e 

Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), na 
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cidade de Guarapuava, no estado do Paraná. Para a seleção desses estudantes, pautamo-nos 

nos resultados de exames de suficiência e em notas das disciplinas de Língua Inglesa.  

 Os exames de suficiência são realizados pelo Departamento de Letras da 

Universidade e atestam se os graduandos possuem um nível de proficiência bom o suficiente 

para que possam eliminar as disciplinas de Língua Inglesa, nas habilidades de audição e fala 

e/ou leitura e escrita. Visto que nossa pesquisa investiga a compreensão leitora em Língua 

Inglesa, decidimos selecionar nossos participantes a partir dos resultados do teste de 

suficiência ou das médias da disciplina de Leitura e Produção Escrita do ano de 2015, desse 

modo não excluiríamos participantes proficientes que porventura não tivessem realizado o 

teste. As notas obtidas deveriam ser superiores a 88 pontos, pois consideramos esses valores 

próprios de alunos proficientes na Língua Inglesa, condição necessária para a realização de 

uma leitura proficiente. 

 A escolha por participantes proficientes na língua ocorreu por dois motivos: 

primeiramente, o fato de que, tratando-se de um curso que forma professores de Língua 

Inglesa, espera-se que os graduandos tenham um domínio maior dessa língua. Entendemos 

que nunca se sabe tudo de uma língua, por isso não podemos dominá-la por completo, porém, 

um professor de Língua Inglesa (ou qualquer outra língua) precisa ter um vocabulário amplo, 

bem como maior conhecimento das estruturas gramaticais em comparação a seus alunos. 

Outro fator que influencia nossa escolha é o elevado grau de dificuldade dos textos a serem 

lidos durante nosso experimento.  

A universidade foi escolhida por ser o local onde a pesquisadora atua como professora 

de Língua Inglesa do Programa Multicultural de Línguas – programa de extensão que oferta 

cursos de línguas estrangeiras para acadêmicos e funcionários da UNICENTRO, e para a 

comunidade em geral. Além disso, de acordo com o resultado da avaliação das universidades 

brasileiras, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2015, a 

UNICENTRO ocupa o 25º lugar no Índice Geral de Cursos (IGC). No Paraná, ela está entre 

as quatro melhores universidades (CENTRAL DE NOTÍCIAS, 2016). Esses dados 

intensificam o interesse da pesquisadora em avaliar graduandos em Letras Inglês dessa 

universidade. 

A princípio, o convite para participar da coleta de dados seria feito pessoalmente pela 

pesquisadora nas salas de aula, com o consentimento dos professores. Entretanto, por ocasião 

da ocupação da universidade por estudantes e da greve dos professores ocorridas em outubro 

de 2016, a pesquisadora optou por convidar os cinco graduandos selecionados, por meio da 
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comprovação de suficiência na Língua Inglesa, por meio de uma rede social na Internet. Os 

participantes foram atendidos individualmente no Laboratório de Línguas do Departamento 

de Letras da universidade, ainda durante a ocupação/ greve, em dia e horário previamente 

combinados. O procedimento durou 60 minutos para quatro dos cinco participantes. Houve 

um participante que completou o experimento em 90 minutos. 

Salientamos que, dos cinco participantes, três são alunos do 2º ano e os outros dois 

estão matriculados no 3º e no 4º ano do curso. Além disso, todos estão envolvidos em projetos 

de pesquisa como bolsistas ou voluntários e três participantes atuam, ou já atuaram, como 

professores de Língua Inglesa em escolas de idiomas. Ademais, observamos a idade e o perfil 

escolar de cada leitor participante (se advindos de escola pública, particular ou de ambas).  

Assim, os cinco graduandos envolvidos nesse estudo têm idades entre 19 e 26 anos, 

sendo uma média de 21 anos de idade. Dois participantes são do sexo masculino e três do 

sexo feminino. Dois participantes completaram o ensino fundamental e o médio em escolas 

públicas, um participante completou os estudos em escola particular e dois participantes 

estudaram em escolas públicas durante o ensino fundamental, concluindo o ensino médio em 

escolas particulares. Essas informações foram obtidas por meio do questionário de perfil do 

leitor, a ser descrito na seção 3.2.2. 

 

 

3.2 Instrumentos da coleta de dados  

 

3.2.1 Os textos selecionados 

 

 A pesquisadora selecionou dois textos que abordam temas de conhecimentos gerais – 

dentro do universo ensino/ aprendizagem, visto que os envolvidos são estudantes de Letras – 

pois temas mais específicos poderiam prejudicar participantes que desconhecessem esses 

temas ao passo que beneficiariam outros, o que poderia influenciar nos resultados.  

Para que a construção de sentidos ocorra, o leitor utiliza-se de uma bagagem de 

conhecimentos que deverá ser incorporada às informações advindas do texto. Logo, o leitor 

que não possui conhecimento prévio, seja o de mundo, o linguístico, ou ambos, não é 

devidamente capaz de fazer as inferências que são fundamentais para a compreensão 

(ANDERSON; PEARSON, 1995; COLOMER; CAMPS, 2002; DURAN 2009; DAY; 

BAMFORD, 1998; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993; KINTSCH, 1998; 
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KINTSCH; KINTSCH, 2005; KLEIMAN, 1989; 2016; LANDRY, 2002; LEFFA, 1996; 

MEURER, 1991; RUMELHART, 1980; SIQUEIRA; ZIMMER, 2006; TRABASSO, 1980; 

URQUHART; WEIR, 1998). 

Outro fator considerado nesta etapa de seleção dos textos foi o número de palavras, 

entre 350 e 450, a fim de que os participantes não se sentissem excessivamente cansados 

durante o processo, pois isso acarretaria maior desconforto e poderia levar à desistência em 

participar do experimento. 

Diante do exposto, o texto selecionado para leitura no papel foi Active learner 

involvement, um excerto extraído do artigo científico Destroying the teacher: the need for 

learner-centered teaching, originalmente escrito por Alan C. McLean (1980) e republicado 

em edição comemorativa da revista americana English Teaching Forum de 2012.  

Devido às observações feitas pela banca de qualificação, o título do excerto foi 

modificado, sendo que adotamos o título Involvement of the learner in the classroom: some 

reflections, a fim de evitar que os participantes percebessem que se trata de um excerto, por 

este ser um título mais abrangente. Pela mesma razão, uma frase que fazia menção ao início 

do artigo também foi retirada
17

. Esse texto (vide Anexo A) aponta o que o professor pode 

fazer para promover um maior envolvimento do aluno em suas aulas, visando a um aprendiz 

mais ativo e mais propício ao sucesso no aprendizado. Optamos pelo excerto por conter o 

número de palavras adequadas e salientamos que mesmo com as mudanças realizadas, os 

critérios de escolha (número de palavras, densidade lexical e complexidade gramatical, a 

serem mais adiante) não foram afetados. 

 Já para a leitura na tela do computador, o texto selecionado foi retirado do blog 

americano de notícias The Huffington Post. A escolha desse blog ocorreu por ocupar o 

primeiro lugar na lista dos quinze blogs mais acessados no mundo do site EbizMBA. The 

Huffington Post traz seções de política, negócios, entretenimento, tecnologia, saúde, entre 

outras, e possui cerca de 110 milhões de visitantes por mês. 

Entre tantas opções disponíveis, selecionamos dos arquivos da seção de educação 

(Education), o texto da colaboradora do blog Ossa Fisher, postado em 16 de maio do corrente 

ano: Is testing creating a toxic culture in schools? Esse texto trata da importância que as 

provas têm nas disciplinas escolares e como, às vezes, elas podem se tornar o foco do 

                                                           
17

 A frase “Bruner notes that this holds true even for children a few weeks old” é um comentário sobre um dado 

anteriormente exposto pelo autor e retirá-la do texto não prejudica a construção de sentidos no parágrafo lido 

pelos participantes. 
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aprendizado, tornando as aulas demasiadamente voltadas para este fim e prejudicando os 

alunos que não alcançam os escores desejados (vide Anexo B). 

Remontando à questão dos diferentes tipos abordados em nossa revisão de literatura, o 

texto Involvement of the learner in the classroom: some reflections é do tipo argumentativo, 

no qual o autor tenta convencer o leitor da ideia que está sendo exposta (WYSOCKI, 2009). 

Nesse texto, McLean (2012) propõe dicas de como levar o aluno a um maior envolvimento 

nas atividades em sala de aula, sempre apontando evidências e argumentando o porquê de ser 

necessário tomar determinadas atitudes perante os alunos e as atividades. Já o texto Is testing 

creating a toxic culture in schools? Foi extraído de um blog de notícias e pertence ao gênero 

reportagem. Consoante Oliveira e Seixas (2011) notícia e reportagem se diferem, uma vez que 

a notícia preza pelo fato ocorrido e a rapidez em comunicá-lo, enquanto a reportagem trata de 

acontecimentos que podem estar ‗em processo‘, contextualizando-os, sem necessidade de 

instantaneidade tal como a notícia. De acordo com as autoras: ―Reportagem e notícia têm 

direcionamentos técnicos diferentes e também diferentes funções. Se a finalidade básica da 

notícia é informar, a reportagem pode, além disso, fazer conexões entre fatos e explicar uma 

situação‖ (OLIVEIRA; SEIXAS, 2011, p. 4).  

Lara (2007) afirma que a reportagem permite ao jornalista escrever em primeira 

pessoa e interpretar os acontecimentos, o que ocorre no texto expositivo selecionado para 

nossa investigação, sendo que Fisher (2016) expõe o problema das avaliações que são 

superestimadas nas escolas, apresentando exemplos do quanto isso pode ser ‗tóxico‘ tanto 

para professores quanto alunos e levando a reflexões a respeito do assunto. 

Temos, portanto, dois textos que dialogam em torno do tema ensino/ aprendizagem, 

um conduzindo o leitor que leciona a melhor envolver seus alunos, e outro, induzindo-o a 

refletir sobre o problema da excessiva preocupação em colocar os conhecimentos adquiridos 

pelo aluno em prova. Conforme tratado em nossa revisão de literatura, até o momento da 

redação desta dissertação, não havia estudos na geração de inferências contrapondo os tipos 

argumentativo e expositivo.  

Por meio de busca no portal de periódicos da Capes com os termos Inference in 

argumentative and expository texts e Inference generation with expository and argumentative 

texts. O primeiro termo apresentou duas pesquisas e o segundo vinte e nove pesquisas, mas 

nenhuma propõe comparar esses tipos textuais na geração de inferências.  

Para maior confiabilidade dos instrumentos, os dois textos foram analisados com 

auxílio da ferramenta Text Analyser em termos de densidade lexical e complexidade 
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gramatical. Conforme Halliday (1989), o primeiro aspecto comporta a quantidade de grupos 

nominais que agregam conteúdo aos textos, entendidos como ‗palavras de conteúdo‘: 

substantivos, adjetivos, verbos não finitos, isto é, verbos que não indicam tempo, pessoa ou 

número – como os particípios – e advérbios. Para medirmos a densidade lexical, é necessário 

dividir o número de palavras de conteúdo pelo número total de palavras no texto.  

A densidade lexical remete à questão do vocabulário utilizado no texto. Na língua 

escrita, tendemos a fazer uso de uma linguagem mais rebuscada, optamos muitas vezes por 

sinônimos que são raramente utilizados na fala, e assim, tornamos o texto escrito mais denso 

no que condiz a itens lexicais. Por outro lado, o fato de apresentarmos um léxico menos denso 

na língua falada, não reduz a sua complexidade, mas a reflete na gramática empregada, pois 

tendemos a utilizar um maior número de itens gramaticais. Entretanto, isso não significa que 

esses itens não se apresentem na língua escrita, pelo contrário, sua presença nesses textos é 

indiscutível (HALLIDAY, 1989). 

A complexidade gramatical, ainda de acordo com Halliday (1989), consiste da 

quantidade de ‗palavras de função‘: determinantes, pronomes, conjunções, verbos finitos e 

alguns advérbios, e é medida pelo número de orações (enunciados estruturados em torno de 

um verbo) dividido pelo número de períodos (enunciados formados por uma ou mais 

orações). Consoante Halliday (1989) esse aspecto costuma ser mais recorrente na fala do que 

na escrita, ao contrário da densidade lexical. Portanto, a diferença entre a língua escrita e a 

falada, para esse autor, é que a primeira é mais densa do que a segunda, ao passo que esta é 

mais complexa gramaticalmente.  

Logo, com relação a nossa pesquisa, é importante considerarmos o nível de ambos os 

aspectos para garantirmos que os textos selecionados apresentem complexidade suficiente 

para a geração de inferências, pois quanto maior a densidade lexical de um texto, maior o 

nível de vocabulário exigido do leitor e quanto maior a complexidade gramatical, maior o 

nível pretendido de conhecimento da gramática da língua. Além disso, textos mais simples 

acarretariam pouca ou nenhuma verbalização dos participantes, o que comprometeria a 

investigação da compreensão leitora e conforme afirma Tomitch (2007), se o texto não possui 

alguma problematização, não há necessidade de inferir. Por isso a relevância de 

considerarmos tais aspectos. 

O quadro a seguir mostra os resultados obtidos na verificação dos dois aspectos 

discutidos (densidade lexical e complexidade gramatical), nos textos selecionados: 
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Quadro 3 – Densidade lexical e complexidade gramatical 

 

Texto 

 

Nº de 

palavras 

Nº de 

períodos 

Nº de orações Densidade 

Lexical 

Complexidade 

Gramatical 

Involvement of the 

learner in the 

classroom: some 

reflections 

 

365 

 

18 

 

47 

 

57, 2 

 

2, 47 

 

Is testing creating a 

toxic culture in schools? 

 

438 

 

19 

 

56 

 

54, 5 

 

2, 94 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como podemos observar no quadro, os resultados apontam que os textos estão dentro 

do limite de número de palavras estabelecido pela pesquisadora, entre 350 e 450, bem como 

os aproxima em termos de complexidade gramatical e densidade lexical, apontando uma 

diferença inferior a um e três pontos, respectivamente. Esses números atestam a 

correspondência entre os textos, pois uma maior diferença nesses dois quesitos poderia 

influenciar negativamente nossos resultados, já que colocaria um texto como mais difícil 

perante o outro.  

Após a seleção e definição, com base nos referidos critérios, os textos foram enviados 

a um grupo de quatro avaliadores, todos graduados em Letras Inglês e com experiência no 

ensino de Língua Inglesa, entre eles uma mestra e um mestrando. O grupo observou os 

critérios de similaridade entre os textos: grau de dificuldade de seu vocabulário, estrutura 

textual, faixa etária apropriada e nível de inglês necessário para o possível trabalho com os 

textos em sala de aula. O interesse e a necessidade de conhecimento prévio a respeito dos 

assuntos abordados em cada um também foram questionados. 

Os textos e as perguntas que deveriam ser respondidas foram encaminhados aos 

avaliadores via e-mail. A fim de que os avaliadores não soubessem de onde os textos foram 

retirados, assim evitando influenciá-los em sua análise, eles foram enviados como documento 

do Word, no entanto, o texto retirado do blog foi colocado em sua forma original, 

apresentando a imagem e os links nele disponibilizados. Os dados resultantes dos quatro 

avaliadores atestaram que os textos selecionados eram adequados para os objetivos da 

presente pesquisa. Além dos textos experimentais, nossos instrumentos consistem em dois 

textos para prática anterior à coleta, sendo um impresso e um retirado do blog The Huffington 

Post, para aproximar ao máximo o treinamento da coleta propriamente dita. Vale ressaltar 

que, como suporte para o texto digital, um blog foi criado pela pesquisadora especialmente 

para o estudo, o qual será apresentado na seção 3.3. 
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O texto disponibilizado no blog da pesquisadora e o texto impresso foram os 

instrumentos utilizados para a realização da leitura pelos participantes, mas para atingirmos 

nossos objetivos foi necessário também elaborarmos um questionário de perfil do leitor – 

adaptado de Caldart (2012) – aplicado anteriormente à coleta; um questionário de 

compreensão para cada texto – adaptados de Bender (2016) – e um questionário retrospectivo 

– adaptado de Caldart (2012), os quais foram aplicados posteriormente à coleta dos dados 

com os protocolos verbais concorrentes, respectivamente. É o que detalhamos em nossa 

próxima seção. 

 

 

3.2.2 Os questionários utilizados 

 

Questionário de perfil de leitor 

 

Para melhor conhecer o comportamento dos participantes enquanto leitores, 

formulamos um questionário de perfil do leitor (Apêndice A), com base no modelo de Caldart 

(2012). Esse questionário foi enviado por e-mail para quatro participantes – com o intuito de 

evitar que se cansassem durante o experimento e de evitar que seu desempenho no 

experimento influenciasse suas respostas, de alguma forma. Esses participantes entregaram o 

questionário respondido antes de iniciar a sessão. O participante que preferiu responder as 

perguntas durante a coleta de dados recebeu o questionário antes de iniciarmos o experimento. 

Ressaltamos que este participante está entre os quatro que terminaram a sessão em 60 

minutos. 

Pretendíamos com esse questionário averiguar com que frequência os participantes 

leem, o que gostam de ler, se seus pais têm o hábito de ler, o que os participantes fazem para 

manter a concentração durante as leituras, se eles se consideram críticos perante as leituras, se 

costumam ler na Língua Inglesa e se a leitura em Língua Materna é mais fácil para eles. 

Portanto, foram sete questões, sendo duas objetivas e cinco subjetivas, elaboradas com o 

intuito de nos auxiliar na análise do processo de geração de inferências, considerando a 

possibilidade de o leitor que gera mais inferências, durante as leituras, ser justamente aquele 

que lê mais, de acordo com suas respostas nesse questionário.  
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Questionários de compreensão  

 

 Foram elaborados dois questionários de compreensão (Apêndices B e C), adaptados de 

Bender (2016), sendo um para o texto digital e um para o texto impresso, tendo em vista que 

os participantes deveriam responder as questões após a leitura de cada texto, sem poder 

consultá-los. Como os leitores participantes poderiam escolher se verbalizariam em Língua 

Inglesa ou materna, optamos por apresentar perguntas em português nos questionários.  

 Tanto para o texto digital quanto para o texto impresso, a pesquisadora formulou cinco 

questões com base na taxonomia de Pearson e Johnson (1978). Esses autores categorizam as 

tarefas de leitura em: explícitas (textually explicit), implícitas (textually implicit) e implícitas 

no script (scriptally implicit). Desse modo, em ambos os questionários, as três primeiras 

tarefas de leitura formuladas são objetivas (com quatro alternativas cada) e as duas últimas 

são subjetivas.  

 Nos dois questionários, as tarefas 1 e 2 são explícitas, ou seja, suas respostas estão 

colocadas explicitamente nos textos, são informações literais. As tarefas 3 e 4 são implícitas, 

pois embora as respostas estejam nos textos, elas  exigem um esforço maior para encontrá-las, 

sendo necessário ao participante ler um parágrafo inteiro ou compreender metáforas, por 

exemplo, o que demanda um maior número de inferências por parte do leitor. Já a tarefa 5, é 

uma tarefa de leitura implícita no script, em que o leitor pode basear-se em algumas 

informações dispostas nos textos lidos, porém, utiliza-se mais de seu conhecimento prévio 

para conseguir respondê-la.  

Assim sendo, as questões a serem respondidas ao final de cada leitura demandavam o 

mesmo tipo de esforço dos leitores participantes. 

  

Questionário Retrospectivo 

 

 Após ler os textos no papel e na tela digital e responder ao questionário de 

compreensão correspondente a cada texto, os participantes receberam da pesquisadora o 

questionário retrospectivo (Apêndice D), o qual foi adaptado de Caldart (2012). 

 Nosso objetivo com o questionário retrospectivo era fazer com que os leitores 

refletissem a respeito das leituras realizadas nos dois diferentes suportes, comparando o grau 

de dificuldade de cada texto, relatando suas possíveis dificuldades e suas impressões com 

relação às tarefas realizadas, bem como avaliando seu próprio desempenho durante o 
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experimento. As respostas a esse questionário foram contrapostas às do questionário de 

compreensão, a fim de que pudéssemos avaliar se a autoavaliação dos participantes condiz 

com sua real compreensão dos textos. 

 Ademais, a pesquisadora também se utilizou das transcrições dos áudios e de 

anotações, baseadas nas imagens captadas pela câmera, posicionada atrás dos participantes, 

para averiguar o comportamento de cada leitor durante as duas leituras – por exemplo, o 

acesso aos links ou a dicionários online e a consulta ao dicionário impresso. 

Na próxima seção, apresentamos o blog criado para este estudo, no qual alojamos um 

de nossos instrumentos: o texto digital. 

 

 

3.3 Blog da pesquisa 

 

Para um melhor monitoramento na coleta de dados, a pesquisadora optou por 

disponibilizar o texto para leitura na tela digital em um blog criado por ela, baseando-se na 

pesquisa de Carvalho (2014) – já mencionada em nossa revisão de literatura. Desse modo, 

quando instruído para essa leitura, o participante deveria acessar a página, cujo endereço 

eletrônico foi disponibilizado na folha de instruções, e ler o texto.  

O blog Pesquisa do Mestrado possui a estrutura encontrada tradicionalmente, em todos 

os blogs consultados pela pesquisadora: há imagens, espaço para comentários, links – que no 

caso do blog da pesquisa, direcionam a dois dicionários, ao site da universidade e ao blog de 

onde o texto foi extraído, como poderá ser observado na Figura 2, a seguir. 

 Alguns links disponibilizados ao longo do texto também direcionam para páginas que 

explicam o contexto das palavras linkadas. Como havia poucos links nos textos originais para 

teste e coleta, a pesquisadora selecionou alguns nomes e expressões que pudessem causar 

alguma dificuldade na compreensão dos participantes e transformou-os em novos links, a fim 

de gerar uma maior diferença em comparação aos textos impressos.  A pesquisadora não 

alertou os participantes quanto aos links, para observar se eles se comportariam como 

indivíduos digitalmente letrados, que sabem como navegar nesse tipo de página 

(COSCARELLI, 2016 b). 
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Figura 2 – Blog desenvolvido para a pesquisa 

 

Fonte: Blog Pesquisa do Mestrado
18 

                                                           
18

 Disponível em: <www.pesquisamestrado.blogspot.com.br> Acesso em: 13 jun. 2016 
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A seguir, tratamos do embasamento teórico que nos auxiliou na coleta dos dados 

provenientes da leitura dos textos: os protocolos verbais de pausa. 

 

 

3.4 Protocolos verbais 

 

 Para investigar a compreensão leitora em Língua Inglesa por meio da geração de 

inferências durante a leitura no papel e na tela do computador, foi necessário nos utilizarmos 

dos protocolos verbais a fim de que fosse possível averiguarmos se o processo de inferir, de 

fato ocorreu.  

 O protocolo é um registro do que acontece em nossa mente e sua análise engloba os 

estudos do ‗pensar em voz alta‘ (think-aloud), nos quais os ―[...] sujeitos relatam seu 

pensamento enquanto cumprem uma tarefa‖ (PRESSLEY, 1995, p. 3, tradução nossa
19

). De 

acordo com Pressley (1995), a revelação dos pensamentos já era encorajada na época de 

Aristóteles e Platão e tem sido usada desde então para auxiliar em estudos de diversas áreas, 

incluindo a compreensão leitora. 

 O uso dos protocolos verbais nos estudos da compreensão leitora foi criticado em seu 

início, porém, com o passar dos anos tornou-se bastante comum e é normal encontrarmos 

pesquisas que se utilizam dessa teoria na investigação de inferências (TOMITCH, 2007), o 

que sustenta nossa escolha pelo trabalho com os protocolos. Tomitch (2007) discorre sobre a 

categorização dos protocolos verbais de Cohen (1987), segundo a qual há três tipos de 

protocolos verbais: o autorelatório, a auto-observação e a autorevelação. 

 O primeiro tipo trata de uma descrição que o leitor faz de seu modo de ler – não 

envolvendo uma situação específica de leitura – baseando-se em como ele acredita que se 

comporta durante o processo. Diferentemente do autorelatório, a auto-observação trata da 

descrição de situação específica, logo que o participante termina sua leitura e é denominada 

‗retrospecção‘ por Ericsson e Simon (1993) que afirmam que as informações dadas pelos 

leitores nesse tipo de protocolo são providas pela memória de curto prazo (que armazena 

informações por um curto período de tempo), pelo menos em parte. Segundo Tomitch (2007), 

esses protocolos podem ser obtidos tanto por verbalização quanto pelo preenchimento de 

formulários. Já a autorevelação diz respeito à descrição que ocorre no momento exato da 

leitura, o que permitiria um melhor acesso ao que se passa na mente do leitor enquanto lê, já 

                                                           
19

 No original: ―[...] subjects report their thinking as they do a task‖ (PRESSLEY, 1995, p. 3). 
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que este pensa em voz alta. Ericsson e Simon (1993) chamam esse tipo de protocolo de 

‗verbalização concorrente‘ e é esse terceiro tipo de protocolo verbal que adotamos em nossa 

coleta de dados para investigar a geração de inferências, portanto, é dele que passamos a tratar 

mais detalhadamente. 

 

 

3.4.1 A verbalização concorrente 

 

Para obtenção dos protocolos de verbalização concorrente, os participantes recebem 

instrução para ler um trecho do texto, relatando, ao final desse trecho, todo e qualquer 

pensamento que lhes veio à mente enquanto liam. Um aspecto a ser pensado é que os 

participantes podem traduzir as informações – o que seria, de fato, pensar em voz alta – ao 

invés de verbalizá-las. Saber se os participantes verbalizaram ou se traduziram as 

informações, é uma tarefa árdua, entretanto, é possível evitar que ocorra tradução ―[...] 

procurando interferir o mínimo possível durante o processo e evitando colocar perguntas que 

exijam reflexão por parte do informante [...]‖ (TOMITCH, 2007, p. 47). 

Ainda segundo Tomitch (2007), uma forma de alcançar o objetivo acima relatado, é 

utilizarmos dos protocolos de pausa elaborados por Cavalcanti (1987; 1989). O procedimento 

consiste em interromper a leitura no momento em que houver uma pausa em seu fluxo, como 

por exemplo, uma palavra desconhecida, um problema na estrutura textual, etc., sendo que o 

leitor deve mencionar a razão pela qual interrompeu sua leitura.  

O protocolo de pausa de Cavalcanti foi adaptado por Tomitch (1995), quando pontos 

vermelhos foram alocados no fim dos parágrafos, assim lembrando ao participante de que 

deveria parar também ao terminar a leitura de um parágrafo para verbalizar tudo o que tivesse 

em mente sobre o parágrafo lido (BARETTA, 1998). Por conseguinte, se o participante não 

verbalizou em nenhum momento anterior ao ponto, este o lembra de falar sobre seu processo 

de leitura. 

Baseando-nos em Baretta (1998), para esta pesquisa utilizamos o modelo de protocolo 

de pausa desenvolvido por Cavalcanti (1987; 1989) e adaptado por Tomitch (1995), sendo 

que, além da orientação ao leitor que ele deveria interromper sua leitura quando detectasse 

uma pausa, um sinal em vermelho foi colocado ao fim de cada parágrafo dos textos 

selecionados pela pesquisadora. A seguir, apresentaremos os resultados obtidos por meio do 

teste piloto, o qual foi fundamental para o andamento de nossa coleta experimental. 



71 
 

 
 

3.5 Teste piloto 

 

Anteriormente à banca de qualificação, realizamos um teste pré-piloto utilizando 

apenas o texto teste para leitura no papel. Após a qualificação, adequamos nossos 

instrumentos às modificações sugeridas e um estudo piloto foi conduzido um mês antes da 

coleta de dados, a fim de verificarmos se os textos, os instrumentos e os procedimentos 

escolhidos eram apropriados para alcançarmos os objetivos propostos. Para essa etapa, dois 

participantes foram selecionados: um professor de Língua Inglesa graduado em Letras Inglês 

e uma professora de Língua Inglesa graduada em Comunicação Social.  

Os textos para teste e os textos para a coleta experimental, bem como a folha de 

instruções e os questionários de perfil do leitor, de compreensão e retrospectivo foram 

utilizados nessa etapa e os procedimentos planejados (leitura com Protocolos Verbais, 

gravação em áudio e imagem, respostas aos questionários) foram aplicados no teste piloto. 

Esse teste foi de suma importância para averiguarmos as seguintes questões: 

 O tempo que os participantes poderiam levar para realizar as tarefas. No estudo piloto, 

as sessões duraram entre 60 e 90 minutos; 

 O bom funcionamento dos equipamentos necessários (computador, câmera e 

smartphone). Foi constatado que nos computadores do Laboratório de Línguas o 

layout do blog se apresentava de forma diferente, sendo que os links para sites como 

os de dicionários online não apareciam ao lado do texto, mas embaixo dele – o que 

poderia influenciar no comportamento do participante. Diante disso, a pesquisadora 

optou por disponibilizar seu computador pessoal. Os outros equipamentos a serem 

utilizados (câmera e smartphone) apresentaram perfeito funcionamento, mostrando-se 

adequados para a pesquisa; 

 Os textos teste. Esse momento foi essencial para sanar as dúvidas dos participantes em 

relação ao processo de verbalização, como a forma de verbalizar – esclarecendo-se 

que estavam livres para escolher a língua (L1 ou L2) – os momentos em que deveriam 

verbalizar e o quê se esperava que fosse verbalizado. Ademais, o texto teste para 

leitura na tela digital foi disponibilizado como documento do Word durante o piloto e 

com isso percebemos que seria necessário disponibilizá-lo no mesmo blog a ser 

acessado na coleta experimental. 

 A necessidade de dicionário impresso e ferramentas de anotação. Os materiais foram 

dispostos em frente ao computador para que sua presença ficasse clara aos 
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participantes. Apesar disso, o primeiro participante a realizar o piloto não utilizou 

ferramentas de anotação por pensar que não podia marcar o texto, então para o 

segundo participante, foi reforçado que o texto podia ser marcado se sentisse 

necessidade.  

 As questões dos questionários. Por meio do teste piloto atestou-se que as questões 

eram pertinentes, não tendo deixado os participantes em dúvida com relação ao que 

deveriam responder. Em relação às questões de compreensão, especificamente, ambos 

mostraram uma boa compreensão dos dois textos. 

Assim, a coleta de dados foi conduzida somente após os resultados do teste piloto, 

buscando-se garantir seu bom andamento. A seguir, tratamos do passo-a-passo adotado em 

nosso estudo. 

 

 

3.6 Procedimentos da pesquisa  

 

Conforme já mencionado, os participantes realizaram as tarefas individualmente no 

Laboratório de Línguas do Departamento de Letras da UNICENTRO, em dia e horário 

previamente combinados, após o aceite desta pesquisa pelo COMEP – Comitê de Ética em 

Pesquisa
20

. Quatro participantes realizaram as tarefas em 60 minutos e um participante em 90 

minutos. Os procedimentos dividiram-se em seis partes. 

Seguindo alguns cuidados propostos por Tomitch (2007), a primeira parte consistiu em 

enviar, por e-mail, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice F) e o 

questionário de perfil do leitor (adaptado de Caldart, 2012, vide Apêndice A) para quatro 

participantes – houve um participante que preferiu assinar o Termo e responder ao 

questionário no dia de sua sessão. A pesquisadora optou pelo envio por e-mail a fim de evitar 

o cansaço excessivo de seus participantes durante cada sessão. 

Diante do TCLE assinado e do questionário de perfil do leitor respondido, iniciamos a 

segunda parte do experimento, quando a pesquisadora entregou aos leitores participantes a 

folha de instruções para o processo de verbalização (adaptado de Baretta, 1998, vide 

Apêndice E).  Nesse momento, a pesquisadora fez uma leitura em voz alta para que se 

certificasse que nenhuma instrução foi ignorada e que o procedimento havia sido 

compreendido. A terceira parte consistiu em um treinamento com dois textos selecionados 

                                                           
20

 Número do parecer de aprovação: 1.777.044; data da relatoria: 13/10/2016. 
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especialmente para essa etapa, a fim de preparar os participantes para que não apresentassem 

dúvidas ou esquecessem os passos a serem seguidos no momento da coleta de dados. 

Na quarta parte do experimento, os participantes receberam as instruções específicas 

para o primeiro texto (adaptadas de Baretta, 1998, vide Apêndice E) e em seguida, o texto 

experimental, para então realizarem sua leitura, com o objetivo de obter uma compreensão 

geral do texto, verbalizando tudo que lhes viesse à mente, conforme os procedimentos dos 

protocolos verbais. Vale ressaltar que três participantes realizaram primeiramente a leitura do 

texto impresso, enquanto os outros dois fizeram a leitura do texto do blog primeiro, conforme 

apresentado no Quadro 4, a seguir.  Assim, quebrou-se qualquer possibilidade de influência 

da expectativa dos envolvidos. A pesquisadora também pediu-lhes sigilo sobre o experimento.  

 

Quadro 4: Ordem das leituras realizadas por cada participante 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a leitura do primeiro texto, cada participante respondeu a um questionário de 

compreensão que continha cinco perguntas, sendo três objetivas e duas subjetivas (adaptados 

de Bender, 2016, vide Apêndices B e C). 

Durante a quinta parte da coleta de dados, cada leitor participante recebeu as 

instruções específicas para a leitura do segundo texto (adaptadas de Baretta, 1998, vide 

Apêndice E) e o leram seguindo os procedimentos dos protocolos verbais, para obter uma 

compreensão geral desse texto. Em seguida, receberam o questionário de compreensão 

correspondente ao segundo texto. 

Embora os textos fossem em Língua Inglesa, os participantes ficaram livres para 

verbalizar em português, se preferissem, e esta foi a escolha de todos os cinco graduandos. Ao 

concluírem a quinta parte, iniciamos a sexta e última parte do experimento, na qual os 

participantes responderam ao questionário retrospectivo (adaptado de Caldart, 2012, vide 

Apêndice D), refletindo sobre as leituras realizadas nos dois suportes. 

Participante 1 Texto 1: Texto impresso / Texto 2: Texto digital 

 

Participante 2 Texto 1: Texto impresso / Texto 2: Texto digital 

Participante 3 Texto 1: Texto digital / Texto 2: Texto impresso 

Participante 4 

 

Texto 1: Texto digital / Texto 2: Texto impresso 

Participante 5 Texto 1: Texto impresso / Texto 2: Texto digital 
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Durante a realização das leituras com protocolos verbais, a pesquisadora gravou as 

verbalizações dos participantes com auxílio de um aparelho smartphone e posicionou, atrás de 

cada participante, uma câmera no momento da coleta dos dados. O objetivo da utilização da 

câmera era o de registrar o comportamento dos participantes durante a leitura dos dois textos, 

para verificar se houve diferença quanto aos procedimentos adotados por eles ao lerem o texto 

impresso e o texto na tela digital, como por exemplo, uso de dicionário. 

Na leitura do texto impresso, os participantes tiveram a sua disposição caneta, lápis, 

borracha e marca texto e um dicionário impresso, além disso, o computador pessoal da 

pesquisadora, utilizado na pesquisa, esteve ligado, com acesso à Internet, para possíveis 

consultas. Já durante a leitura na tela, os participantes poderiam acessar, além do dicionário 

impresso e da possibilidade de acessar qualquer dicionário online, dois links para dicionários 

online disponibilizados no blog da pesquisadora.  

Para podermos investigar a geração de inferências, as verbalizações foram transcritas 

na íntegra, posteriormente pela pesquisadora. O que foi observado nas gravações da câmera 

nos auxiliou a averiguarmos quanto tempo o participante levou para cada leitura, bem como 

se clicou nos links dispostos no texto e se utilizou os dicionários e, nesse caso, se preferiu o 

dicionário impresso ou online. É importante salientar que a imagem dos participantes foi 

preservada, uma vez que o posicionamento da câmera não permitiu que seus rostos fossem 

filmados.  

A fim de responder as três perguntas de pesquisas já mencionadas neste capítulo, 

nossa análise de dados consistiu em verificarmos quais tipos de inferências foram geradas 

(vide seção 2.1.4, Quadro 1), bem como analisamos as respostas aos questionários de perfil do 

leitor, de compreensão e retrospecção, a fim de investigar se os participantes compreenderam 

os textos, independente das inferências geradas e se o (s) participante (s) que gerou (geraram) 

o maior número de inferências foi (foram) aquele (s) que melhor compreendeu 

(compreenderam) os textos.  

Este capítulo teve como intuito apresentar os instrumentos que foram utilizados, os 

resultados e aprimoramentos advindos de nosso teste piloto e os procedimentos realizados em 

cada etapa de nossa coleta de dados. Nosso próximo capítulo traz a análise e discussão dos 

resultados obtidos por meio desta metodologia. 
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4. CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Este capítulo expõe os dados obtidos por meio dos protocolos verbais de pausa, das 

anotações da pesquisadora, das respostas aos questionários de: perfil do leitor, de 

compreensão e retrospectivo dos cinco participantes desta pesquisa. O capítulo é dividido em 

três seções: a seção 4.1 relata a análise dos tipos e da frequência de inferências geradas pelos 

participantes, a partir dos dados oriundos dos protocolos verbais durante a leitura nos dois 

suportes investigados (papel e tela digital); a seção 4.2 traz a análise dos resultados advindos 

dos questionários de compreensão, do questionário retrospectivo e do questionário de perfil 

do leitor; e a seção 4.3 apresenta o cruzamento dos dados obtidos por meio de nossos 

instrumentos, a fim de responder nossas perguntas de pesquisa – já mencionadas em nosso 

Capítulo I e retomadas no Capítulo III. 

 

 

4.1 Análise dos tipos e frequência de inferências  

 

 Buscamos verificar, por meio do protocolo verbal de pausa, se os diferentes suportes 

(papel e tela digital) e os diferentes tipos textuais (texto argumentativo e expositivo) poderiam 

influenciar na geração de inferências (tipo e frequência) realizadas pelos cinco participantes 

desta pesquisa, os quais não realizaram teste de suficiência e, portanto, foram selecionados a 

partir das médias na disciplina de Leitura e Produção Escrita em LI. 

 Para tanto, conforme mencionado na seção 3.6, a pesquisadora gravou os protocolos 

em áudio por meio de um aparelho smartphone e transcreveu essas gravações seguindo as 

normas do curso de Letras da UFRJ (vide Apêndice H). As falas de cada participante foram 

transcritas verbatim, isto é, respeitamos exatamente o modo em que cada um deles se 

expressou durante a realização do experimento – com interrupções discursivas, pausas, 

entonações, questionamentos, entre outros. Os participantes foram identificados por números 

(P1; P2; P3; P4 e P5) a fim de garantir sua anonimidade. 

Os tipos de inferências, geradas pelos leitores que participaram de nosso estudo, foram 

categorizadas de acordo com Narvaez et.al. (1999), conforme já apresentado no Capítulo II 

desta dissertação (Quadro 1). Devemos enfatizar que três categorias de inferências 

classificadas pelos autores foram desconsideradas neste estudo: as quebras na coerência – 1) 

baseadas no texto e 2) no conhecimento prévio, bem como 3) as repetições. Isso ocorreu 
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porque entendemos, em nossa pesquisa, que tanto as quebras quanto as repetições não 

auxiliaram os leitores participantes a construir sentidos, uma vez que, ao gerar quebras 

baseadas no texto, os participantes apenas verbalizaram o que não fazia sentido, mas não 

buscaram solucionar o problema. O mesmo ocorreu na geração de quebras baseadas no 

conhecimento prévio, embora um participante afirmasse desconhecer determinada palavra ou 

assunto, ele apenas relatava o fato e não se utilizava do conhecimento que possui, tentando 

conectar as informações e compreendê-las. Quanto às repetições, trata-se, literalmente, de 

repetir palavras, expressões ou frases, não havendo, portanto, construção de sentidos.   

A fim de que o leitor possa melhor visualizar nossos dados, passamos a tratar das 

quatro categorias consideradas nesta pesquisa, mais detalhadamente. 

 

Associações 

 

 Também chamadas inferências simultâneas, ocorrem por conhecimento prévio ou 

baseadas no próprio texto. No primeiro caso, são memórias ativadas na mente do leitor, ou, 

comentários feitos sobre o texto a partir dos esquemas que o leitor possui a respeito do tema, 

desencadeados por uma palavra, uma passagem ou um parágrafo inteiro, sendo assim 

advindas do conhecimento prévio que o leitor possui – seja linguístico ou de mundo. Os 

excertos, a seguir, mostram alguns exemplos: 

 

―Me lembrou um filme que eu vi esses dias que é uma/ deve ser um / uma ... não só nos 

Estados Unidos mas aqui no Brasil também é uma prática comum que é avaliar os alunos‖ 

(P1, texto digital, segundo parágrafo); 

 

 ―E eu também lembro que uma vez eu voltei de um/ de uma aula do PIBID também pensando 

sobre isso sobre você ensinar alguma coisa que às vezes os alunos não ... não vão usar ou sei 

lá não se sentem interessados mesmo‖ (P4, texto digital, terceiro parágrafo); 

 

―Ah eu lembrei da professora F a gente estava lendo um texto sobre os fatores que 

influenciam o aprendizado dos alunos e tem haver a personalidade a emoção todas essas 

coisas tem haver‖ (P3, texto impresso, terceiro parágrafo); 
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 No entanto, no caso das associações baseadas no texto, trata-se de informações 

providas pelo leitor em relação às características do próprio texto, como, por exemplo, um 

parágrafo que se relaciona com outro. Os leitores participantes buscam elementos que lhes 

auxiliem na compreensão, nos limites do próprio texto, ou fazem comentários baseando-se no 

que já foi exposto pelo texto em algum trecho anterior e que apresenta (ou pode apresentar) 

relação com o novo evento do texto, conforme nos mostram os excertos a seguir: 

 

―Isso é uma prática segundo o título TÓXICA‖ (P1, texto digital, segundo parágrafo); 

 

―Só que eu não encontrei nesse texto nesse/ nesses quatro parágrafos nada que relacione 

teaching fish to climb trees como sugere o/ o primeiro subtítulo desse texto‖ (P2, texto digital, 

quarto parágrafo); 

 

Explicações 

 

 As explicações, ou inferências retroativas, foram as inferências mais geradas pelos 

participantes da pesquisa, tanto na leitura do texto digital quanto do impresso e também se 

distinguem entre as que se baseiam no conhecimento prévio e as que são baseadas no texto. 

Com base no conhecimento prévio do leitor, as explicações ocorrem a partir de um evento que 

o texto não explica explicitamente. Vejamos alguns exemplos: 

 

―Mas: como tá falando que mui/muitos enfim nós somos muito tananan WRYLY familiar with 

Flanders então a gente deve ser tipo: MUITO familiar eu acho que é alguma coisa assim‖ (P4, 

texto impresso, primeiro parágrafo); 

 

 ―É que tem que inserir o aluno em algum contexto que faça parte da vida dele porque se não 

ahn não faz sentido a: o: o conteúdo não/ acaba não fazendo sentido para o aluno e ele acaba 

não aprendendo tanto quanto deveria‖ (P5, texto impresso, segundo parágrafo). 

 

―Morally value-free ahn eu acho que é/ é impossível ser livre de qualquer valor porque se o 

material é feito por um ser humano o ser humano sempre vai ter alguma tendência para algum 

lado mesmo que você não queira então acho impossível isso‖ (P3, texto impresso, quarto 

parágrafo); 
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 Os excertos apresentados são exemplos de explicações baseadas no conhecimento 

prévio porque os leitores participantes buscam dar uma razão de ser para algo que lhes 

despertou interesse no texto ou concordam com o que leem e explicam por quê, ou, ainda, 

discordam de algum aspecto, apresentando uma explicação para isso, sempre propondo 

fatores exteriores ao texto, ou seja, usufruindo de informações advindas de seu conhecimento 

prévio à leitura. 

Porém, quando o leitor relata o que leu em uma frase ou em um parágrafo, sem 

acrescentar fatores externos, ele está explicando o que leu apoiando-se nas informações que o 

texto fornece, como nos exemplos a seguir: 

 

―Então o esse parágrafo fala sobre os testes padrões que são aplicados a diferentes tipos de 

crianças com diferentes tipos de habilidades‖ (P1, texto digital, segundo parágrafo); 

 

―É: um terceiro ano ... provavelmente lá de fora ... ( ) ... então eles estão aprendendo inglês ... 

uhn é então ela tinha ... um terceiro ano que estava aprendendo inglês‖ (P4, texto digital, 

teceiro parágrafo);  

 

 ―Porque como o parágrafo diz eh os materiais muitas vezes são cheios de estereótipos‖ (P5, 

texto impresso, quarto parágrafo). 

 

 Nesses excertos os participantes produzem explicações baseadas no texto, isto é, 

discorrem a respeito dos parágrafos dos textos, ou de partes deles, utilizando informações que 

estão explícitas, sem discuti-las, apenas expondo o que compreenderam ou o que acreditaram 

ter compreendido. 

 

Inferências preditivas 

 

 Essas inferências são classificadas por Narvaez et. al. (1999), como previsões de 

eventos, os quais serão resultantes de outros eventos mencionados no texto. Seguem os 

exemplos: 

 

 ―E enquanto ela também dava aula para ... para um terceiro ano para o mesmo terceiro ano só 

que eram nativos então ela provavelmente fez algum experimento sei lá... e talvez no resto do 
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texto ela vai falar um pouco sobre a diferença que os que estavam aprendendo inglês vão ter 

com os que eram nativos‖ (P4, texto digital, terceiro parágrafo); 

 

―Bem interessante esse artigo... são as chaves para o language-learning success ... eu acho 

que ele provavelmente vai explicar quais são os caminhos as etapas‖ (P4, texto impresso, 

terceiro parágrafo). 

 

―E aí ela se pergunta se as avaliações têm mérito ma:s a: a crebi/ a credibilidade acaba não 

sendo boa então eu acho que talvez ela vá: ser a favor das avaliações mas talvez de uma forma 

diferente do que acontece agora‖ (P3, texto digital, oitavo parágrafo); 

 

 Os excertos mostram que os participantes P3 e P4 previram algo que seria 

posteriormente discutido, apoiando-se em eventos específicos que foram descritos no texto. 

No terceiro excerto, por exemplo, o participante prevê que a autora passará a falar em favor 

das avaliações porque ela propõe, no oitavo parágrafo, um questionamento a respeito do 

mérito das avaliações. As inferências preditivas baseadas em eventos mencionados no texto 

tiveram uma ocorrência muito baixa, sendo que os excertos apresentados são os únicos 

exemplos referentes a este tipo. 

  Percebemos que, em nosso experimento, alguns participantes geraram inferências 

preditivas sobre o que o texto abordaria, tendo o título como base, ou se um evento, específico 

a determinado parágrafo, seria explicado nos parágrafos seguintes. Portanto, essas ocorrências 

também foram categorizadas como inferências preditivas nesta pesquisa, sendo divididas 

entre as inferências a respeito do assunto do texto e as inferências sobre futuras explicações: 

 

―Eu acho que o texto vai ser sobre a participação dos aprendizes em aula de/ na língua 

estrangeira ... algumas reflexões sobre isso‖ (P1, texto impresso, título); 

 

―Ok fala aqui sobre ahn a amiga Teresa da/ da escritora não sei se tem o nome dela aqui não 

tem ahn e sobre a experiência dela que vai ser falada daqui para frente‖ (P2, texto digital, 

terceiro parágrafo); 

 

 ―Vamos ver se talvez eles expliquem porque o do DRUNK na nos próximos parágrafos‖ (P4, 

texto digital, sétimo parágrafo). 
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 Nesses excertos, os participantes inferem sobre qual será o assunto do texto, ou 

sugerem que algo será explicado no decorrer da leitura, sem que os eventos futuros sejam 

resultantes de eventos específicos já tratados no texto. Embora o P2 discorra sobre o terceiro 

parágrafo do texto digital, como se tal parágrafo trouxesse uma afirmação que mostra que a 

experiência da professora Teresa será relatada posteriormente, isso não ocorre no texto (vide 

Anexo B), sendo, de fato, uma inferência do participante. 

 

Avaliações 

 

 Ainda de acordo com Narvaez et. al. (1999), as avaliações que os leitores realizam 

durante uma leitura podem ser classificadas em três tipos: avaliações sobre o conteúdo do 

texto, sobre a escrita do texto ou sobre o estado do leitor enquanto lê. Observemos alguns 

exemplos das avaliações sobre o conteúdo do texto: 

 

―Provavelmente esse é um texto ... eh English Teaching Forum ... então é realmente para 

quem tá nesse meio‖ (P4, texto impresso, segundo parágrafo); 

 

  ―O parágrafo não ... só tá ... ahn...detalhando coisas não me trouxe muitas coisas não me 

trouxe nada‖ (P5, texto digital, terceiro parágrafo). 

 

 ―Ah fala sobre os materiais ahn didáticos serem morally value-free... é um ponto que eu achei 

interessante para enaltecer ... I would say that being morally neutral is itself to make a 

decision about values frase bastante interessante‖ (P2, texto impresso, quarto parágrafo); 

 

 Podemos observar que os leitores participantes expressam suas opiniões a respeito do 

que está sendo tratado nos textos. No segundo exemplo, embora o participante não adjetive o 

parágrafo, podemos compreender pela frase destacada que o conteúdo do parágrafo em 

questão não lhe parece interessante, apenas ‗detalha coisas‘.  

Os exemplos a seguir ilustram ocorrências de avaliações sobre a escrita do texto: 

 

―Ok uhn acho que não teve nenhuma pausa nesse texto ... o primeiro parágrafo é super/ é fácil 

se você for pensar‖ (P3, texto digital, primeiro parágrafo); 
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―Ahn é é difícil não/ você não focar nessas palavras que estão destacadas‖ (P4, texto digital, 

segundo parágrafo). 

 

 ―Eh esse parágrafo eu vou ter que ler de novo porque tem bastante informação‖ (P1, texto 

digital, terceiro parágrafo); 

 

―O quarto parágrafo tem bastante termos difíceis né‖ (P1, texto impresso, quarto parágrafo); 

 

Conforme podemos perceber no relato dos participantes, o uso de termos difíceis, a 

quantidade de informações que leva o leitor a reler frases ou parágrafos, a atenção para a 

presença de palavras destacadas (na verdade linkadas, visto que se trata do texto digital), ou 

mesmo uma suposta simplicidade no modo de escrita que torna um parágrafo fácil de ser lido, 

são observações que os participantes fizeram durante a leitura, demonstrando monitorar sua 

compreensão dos textos. 

Os próximos excertos revelam o estado do leitor durante as leituras: 

 

 ―Ele cita ... essa regra do Flanders que eu não conheço espero que o texto ... traga isso 

posteriormente‖ (P1, texto impresso, primeiro parágrafo); 

 

―Ok eu peguei pouco desse parágrafo‖ (P2, texto digital, terceiro parágrafo); 

 

 ―O parágrafo não ... só tá ... ahn...detalhando coisas não me trouxe muitas coisas não me 

trouxe nada‖ (P5, texto digital, terceiro parágrafo); 

 

 Os excertos são comentários dos participantes que relatam seus sentimentos durante a 

leitura. Sentimentos de dúvida, expectativas, avaliação de sua própria compreensão, ou 

mesmo uma ausência de sentimentos e/ou opiniões a respeito do que está sendo lido. Desse 

modo, essas avaliações, assim como aquelas sobre a escrita, também podem demonstrar um 

momento de monitoramento da compreensão leitora de cada participante, quando afirmam 

que irão reler a frase/ parágrafo, por exemplo. 

 A classificação geral de inferências geradas pelos participantes deste estudo, quando 

da leitura de texto expositivo em suporte digital e de texto argumentativo em suporte 
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impresso, com base na categorização de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999), é exposta nos 

Gráficos 1 e 2,  a seguir.  

 

Gráfico 1: Inferências geradas pelos participantes  (Texto digital – expositivo) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Conforme mostra o Gráfico 1, no texto digital, do tipo expositivo, o número total de 

inferências geradas foi 151, sendo que a categoria de inferências com maior número de 

ocorrências foi a de explicações, que se subdivide em explicações baseadas no conhecimento 

prévio e baseadas no texto, totalizando 64 inferências geradas (42,38%).  

As avaliações, as quais são subdividas em avaliações sobre o conteúdo, sobre a escrita 

e sobre o estado do leitor, obtiveram um total de 52 ocorrências no texto digital (34,43%), 

seguidas das associações – baseadas no conhecimento prévio e no texto – que somaram 27 

inferências (17,88%). A categoria com menor número de ocorrências foi a das inferências 

preditivas – sobre eventos futuros baseados em eventos presentes, sobre o assunto do texto, ou 

sobre explicações futuras – que somaram 8 ocorrências (5,29%).  

Consideremos o Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Inferências geradas pelos participantes (Texto impresso – argumentativo) 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Esse gráfico apresenta a classificação das inferências que foram geradas pelos 

participantes do nosso estudo, durante a leitura com protocolos verbais do texto impresso, de 

tipo argumentativo. Foram 141inferências no total, 10 a menos do que no texto digital, o que 

reflete uma diferença mínima na geração de inferências entre os dois textos, na verdade, a 

classificação das inferências geradas durante a leitura do texto impresso ocorreu de igual 

maneira à classificação do texto digital, de tipo expositivo, e o número de inferências geradas 

foi, inclusive, muito próximo em todas as categorias analisadas. Os leitores participantes 

geraram um maior número de inferências da categoria de explicações, sendo um total de 60 

inferências (42,55%). A segunda categoria com mais ocorrências foi a das avaliações, que 

somaram 47 (33,33%), ao passo que o terceiro lugar ficou com as associações, que 

apresentaram 30 ocorrências (21,27%), o menor número de ocorrências também foi 

apresentado na categoria de inferências preditivas, com um total de quatro eventos (2,08%).  

 Com esses dados, podemos concluir que a geração de inferências ocorreu de forma 

muito similar em ambos os suportes. Da categoria que apresentou o maior número de 

ocorrências à que apresentou o número mais baixo, a classificação foi a mesma durante as 

duas leituras, sendo que as inferências mais geradas pelos participantes foram as explicativas, 

em que se buscou, em alguns momentos, explicar eventos dos textos utilizando-se do 

conhecimento prévio – aspecto fundamental para o processo de inferir e construir sentidos 

(BARETTA, 2008; KINTSCH; KINTSCH, 2005; NARVAEZ; VAN DEN BROEK; RUIZ, 

1999; VAN DEN BROEK, 1990; VONK; NOORDMAN, 1990, entre outros).  
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2,83% 

33,33% 

Associações

Explicações

Inferências preditivas

Avaliações
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Entretanto, em outros momentos, os participantes explicaram o que leram, baseando-

se nas informações provenientes dos textos, relatando o que compreenderam dos parágrafos. 

Esse tipo de explicações foi o mais produzido pelos envolvidos na pesquisa, correspondendo a 

58,03% do total de inferências desta categoria, nos dois suportes. Portanto, os participantes, 

na maior parte do tempo, relataram sua compreensão dos textos, isto é, não encontraram 

muitos eventos que necessitassem explicar por meio de seus esquemas. 

 A segunda categoria mais gerada, a das avaliações, apresentou 68,68% de ocorrências 

dos subtipos avaliações sobre o estado do leitor e sobre a escrita dos textos. Esse dado mostra 

que os leitores participantes deste estudo, além de apresentar criticidade, alegando concordar 

ou discordar dos autores e por quê, durante as leituras de ambos os suportes investigados, 

também demonstraram perceber quando não entendiam, assim monitorando sua compreensão 

dos textos enquanto liam. Esse monitoramento provavelmente se deu pelo fato de os 

participantes terem sido informados de que responderiam a algumas perguntas após as 

leituras, sendo levados a se preocupar em compreender o melhor possível. 

Os participantes utilizaram as estratégias que consideraram cabíveis ao se depararem 

com algum problema. Porém, toda vez que os leitores afirmavam não entender uma palavra 

ou expressão do texto, esperávamos que eles fizessem uso dos links, ou dos dicionários – 

impresso ou online – para sanar suas dúvidas e, possivelmente, gerar novas inferências, mas 

isso não ocorreu com os cinco participantes. A leitura no suporte digital, sem o acesso aos 

links, acabou sendo realizada da mesma forma que a leitura no suporte impresso, ignorando-se 

o uso esperado da multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; 2001) do texto em 

questão. 

 Esse dado surpreendeu a pesquisadora, pois sugere que os graduandos – selecionados 

pelas suas médias de desempenho acadêmico, portanto, frequentadores das aulas da disciplina 

de leitura – não têm o hábito de utilizarem-se dos recursos diferenciados que são normalmente 

oferecidos em blogs e outros tipos de sites da Internet, o que coloca em dúvida seu letramento 

digital, suas habilidades para lidar com textos digitais (COSCARELLI, 2016 b; PAIVA, 

2016). Tal dado sugere, também, que esses leitores não costumam utilizar-se de dicionários, 

embora haja na grade de Letras Inglês, da universidade em questão, uma disciplina em que os 

estudantes trabalham com o dicionário impresso para estudos relacionados à fonética, 

fonologia e morfologia da Língua Inglesa. Logo, os graduandos deveriam estar habituados ao 

uso constante do dicionário. Ao que parece, esses cinco participantes, embora tenham se 

utilizado de seus conhecimentos declarativo e procedimental, ainda não amadureceram 
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completamente seu conhecimento condicional – o know when e o know why – que trata de 

saber quais estratégias devem ser usadas em determinados momentos e o por quê de se usar 

tais estratégias (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). 

Continuar a leitura apesar de uma palavra ou expressão desconhecida, é um 

comportamento típico de leitores proficientes em L2, entretanto, havia várias palavras 

linkadas, as quais os participantes afirmaram não conhecer, e o fato de nenhum deles, em 

nenhum momento, clicar nos links ou recorrer ao dicionário impresso, é um dado bastante 

curioso. Especialmente, considerando o fato de que dois participantes já passaram pela prática 

do estágio. Diante disso, a pesquisadora se questiona: esses alunos-professores ensinam o uso 

de diferentes recursos durante a leitura de textos? Tendo em vista seu comportamento, isso se 

encaixaria na máxima do ―faça o que eu digo, não faça o que eu faço‖. Isso precisa ser (re) 

pensado nas práticas dos envolvidos e trabalhado por meio da instrução (mais) direta nas 

aulas de Estágio Supervisionado, bem como nas aulas de Leitura e Produção Escrita, que 

perpassam os quatro anos do curso. Temos ciência que um leitor proficiente e estratégico 

busca compreender as palavras pelo contexto para não interromper o fluxo de sua leitura 

(NUTTAL, 1996); no entanto, causou-nos surpresa o fato de que os participantes 

mencionaram não conhecer determinadas expressões ou vocábulos e não terem adotado 

nenhum recurso para solucionar a dúvida. 

Quanto às avaliações sobre o conteúdo dos textos, elas somaram os 31,32% restantes 

dessa categoria, indicando que foram poucos os momentos em que os participantes relataram 

o que pensavam sobre os textos, por exemplo, se o que liam era interessante, engraçado, entre 

outros adjetivos. 

 As associações foram o terceiro tipo de inferências com mais ocorrências em nosso 

experimento, e, diferentemente do que ocorreu com as explicações, as associações por 

conhecimento prévio foram a maioria, em comparação com as baseadas no texto, totalizando 

73,68%. Isso atesta que, na leitura nos dois suportes, os participantes comentaram eventos dos 

textos apoiando-se nos esquemas que já possuíam sobre os temas discutidos e/ou 

rememoraram eventos de sua experiência, estabelecendo assim, um diálogo com os textos e 

realizando, portanto, a leitura como prática letrada (KLEIMAN, 2008; ROJO, 2004 a; 

SILVA; ARAÚJO, 2012). Esse dado obtido reflete – assim como verificado no questionário 

de perfil do leitor – as práticas dos leitores participantes em sala de aula, como graduandos, 

onde os textos trabalhados nas disciplinas de língua, linguística e literatura, sempre geram 



86 
 

 
 

discussões entre os alunos e professores, buscando-se não apenas a compreensão, mas a 

reflexão sobre o que é lido. 

 Finalmente, as inferências preditivas foram as menos geradas durante as leituras, das 

quais 58,33% foram feitas sobre o assunto do texto ou sobre explicações que viriam a ser 

dadas, em ambos os suportes, o que mostra que a maioria dos leitores participantes 

formularam hipóteses a respeito do que iriam ler, antes e/ou durante as leituras, e isso é 

crucial para o sucesso na compreensão leitora, especialmente no que condiz à leitura em L2, 

em que devemos seguir com a leitura mesmo não conhecendo todas as palavras do texto 

(NUTTAL, 1996). Acreditamos que as inferências sobre eventos resultantes de outros 

posteriormente mencionados ocorreram em menor número pelos tipos dos textos utilizados 

(expositivo e argumentativo). Esse subtipo provavelmente apresentaria mais ocorrências em 

um texto narrativo, conforme aponta a pesquisa de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999). 

 Esses pesquisadores compararam textos narrativos a expositivos, e, na leitura do 

segundo tipo textual, os participantes do estudo – estudantes de Psicologia, falantes nativos – 

geraram mais associações e avaliações, divergindo de nossa pesquisa. No estudo de Caldart 

(2012), que se aproxima mais do nosso, por ter sido realizado no Brasil, com graduandos em 

Letras Inglês durante a leitura em L2, as inferências mais geradas na leitura dos textos 

narrativos e dos textos expositivo-narrativos, foram as repetições, desconsideradas em nossa 

investigação, seguidas das explicações, na leitura do tipo expositivo-narrativo, e das 

associações no tipo narrativo. Portanto, os resultados também divergem dos nossos dados. No 

entanto, há que se ressaltar que nosso estudo envolveu apenas cinco participantes, fato que 

nos faz ter cautela ao procurar estabelecer relações entre os dados obtidos em nosso estudo 

com àqueles de pesquisas anteriores. 

Tendo em vista que as quatro categorias de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999), por 

nós consideradas, apresentaram ocorrências em nosso experimento, o número total de 

inferências gerado pelos cinco participantes nos dois diferentes suportes será apresentado no 

Quadro 5, a seguir: 
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Quadro 5: Total de inferências por participante 

 

Leitura na tela digital Leitura no papel Total 

Participante 1 29 inferências Participante 1 19 inferências 48 inferências 

Participante 2 21inferências Participante 2 29 inferências 50 inferências 

Participante 3 29 inferências Participante 3 22 inferências 51 inferências 

Participante 4 61 inferências Participante 4 61 inferências 122 inferências 

Participante 5 11 inferências Participante 5 10 inferências 21 inferências 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O quadro acima explicita que três dos cinco participantes geraram mais inferências ao 

ler o texto digital do que ao ler o texto impresso.  Somente o P2 gerou mais inferências 

durante a leitura no papel. O destaque é do P4, que gerou o mesmo número de inferências nos 

dois suportes, sendo 122 no total, somando mais do que o dobro do P3 – segundo participante 

que mais inferiu, realizando 51 inferências no total. Destacamos também o P5, que gerou um 

número muito abaixo dos outros quatro participantes, totalizando apenas 21 inferências. 

Como podemos observar no Quadro 5, o P5 gerou somente uma inferência a mais no suporte 

digital, apresentando um resultado praticamente na mesma proporção do P4, porém, com o 

menor número. 

 Esses dados mostram que a maioria dos participantes apresentou mais dificuldade na 

leitura do texto digital e conforme afirma Tomitch (2007), as dificuldades são essenciais para 

que haja a necessidade de inferir.  

Ambos os textos apresentavam densidade lexical e complexidade gramatical, 

similares. Entretanto, o texto digital-expositivo apresentou vários termos desconhecidos 

(cujos significados não foram buscados), era escrito em primeira pessoa (trata-se de uma 

reportagem) e, além disso, continha subtítulos – o que causou problemas como o de um 

participante que não conseguiu conectar o subtítulo ao que estava sendo tratado no texto.  

Desse modo, concluímos que esse formato foi mais dificultoso. No entanto, a maior 

diferença entre os textos foi de 10 inferências a mais para o P1, e temos o caso do P4 que 

gerou a mesma quantidade de inferências, o que mostra que o texto impresso-argumentativo 

também foi dificultoso, embora apresentasse um formato com o qual, acreditamos, os leitores 

participantes estejam mais habituados, por se tratar de um texto retirado de artigo científico – 
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tipo mais comumente lido em cursos de graduação. Isso mostra a relevância de se trabalhar 

tipos variados de texto em sala de aula, bem como variar os suportes (papel e tela digital). 

Por outro lado, as inferências não foram geradas apenas diante de dificuldades, mas 

também diante de fatos apresentados que desencadearam memórias dos participantes 

(associações por conhecimento prévio). Houve ainda, momentos em que os participantes 

buscaram motivos para algum fato relatado no texto, ou concordaram e/ou discordaram de 

algo, apresentando explicações para tais fatos, relatando informações advindas de seu 

conhecimento prévio à leitura (explicações por conhecimento prévio). Portanto, considerando 

esses dois tipos de inferências, elas foram geradas mais vezes durante a leitura do texto 

impresso, somando 43 ocorrências, e esse dado indica que a leitura nesse suporte foi 

sutilmente mais crítica (ROJO, 2004 a), do que a leitura no suporte digital, que somou 34 

ocorrências. Devemos esclarecer que o conhecimento prévio considerado para a leitura crítica, 

para o ato de o participante dialogar com os textos, são os esquemas de mundo (ANDERSON; 

PEARSON, 1995; RUMELHART, 1980; entre outros) que os participantes têm. O 

conhecimento prévio linguístico – ou a falta dele – ajusta-se ao critério de dificuldades 

encontradas pelos participantes nas leituras, discutidos no parágrafo anterior. 

Com as imagens gravadas pela nossa câmera e com a gravação dos áudios pelo 

aparelho smartphone, registramos o tempo de leitura de cada participante da pesquisa, a fim 

de avaliarmos se esse tempo condiz com o número de inferências geradas: 

 

Quadro 6: Tempo de leitura dos participantes 

 

Leitura na tela digital Leitura no papel 

Participante 1 8:38 Participante 1 6:41 

Participante 2 7:54 Participante 2 8:29 

Participante 3 9:07 Participante 3 10:08 

Participante 4 20:44 Participante 4 22:47 

Participante 5 8:31 Participante 5 7:46 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Pelo quadro acima, podemos perceber que os participantes P1 e P5, que geraram mais 

inferências no texto digital-expositivo, de fato apresentaram um maior tempo de leitura nesse 

suporte, embora seja uma diferença baixa – menos de dois minutos para o P1 e menos de um 
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minuto para o P5. O P2, que gerou mais inferências na leitura do texto impresso-

argumentativo, apresentou tempos de leitura praticamente iguais, apenas trinta e cinco 

segundos a mais nesta leitura. Assim, a maioria do grupo teve um tempo de leitura condizente 

com a quantidade de inferências geradas.  

Porém, os participantes P3 e P4, passaram mais tempo lendo o texto impresso, sendo 

que o P3 (que gerou 7 inferências a mais no texto digital) teve registrado um minuto e um 

segundo a mais nesse suporte e o P4 (que gerou o mesmo número nos dois suportes) registrou 

dois minutos e três segundos a mais na leitura do texto impresso. Tais dados abrem a 

possibilidade de os participantes P3 e P4, terem inferido mais no texto impresso do que de 

fato verbalizaram, mas isso é uma fragilidade do trabalho com os protocolos verbais – não 

podemos garantir que os participantes verbalizem absolutamente tudo (PRESSLEY, 1995; 

TOMITCH, 2007). 

 Nesta seção, apresentamos a descrição e análise dos dados obtidos por meio dos 

protocolos verbais de pausa, tendo exposto os tipos de inferências e a frequência com que 

foram geradas, em seu total e por participante, bem como tratamos do tempo de leitura de 

cada participante, diante do que pudemos observar que as quatro categorias de inferências 

selecionadas da taxonomia de Narvaez et. al. (1999), de modo geral, foram realizadas em 

ambos os textos – em seus diferentes suportes e tipos.  

Surpreendemo-nos com o comportamento dos leitores participantes em relação aos 

recursos disponibilizados e observamos que a leitura do texto expositivo no suporte digital foi 

a que apresentou o maior número de inferências por participante, o que acreditamos ter 

ocorrido pelo tipo do texto – visto que o suporte digital não foi utilizado da maneira que se 

esperava. Ressaltamos, mais uma vez, que nosso experimento envolveu um número restrito de 

participantes e que um número maior, provavelmente traria resultados diferentes, mais 

próximos de nossas hipóteses. 

Nossa próxima seção tratará da análise dos dados obtidos por meio dos questionários 

de compreensão e dos questionários retrospectivo e de perfil do leitor, respondidos pelos 

cinco leitores participantes desta pesquisa. 
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4.2 Análise dos questionários utilizados na pesquisa 

 

 Também fazem parte dos objetivos específicos deste estudo, checar e comparar a 

compreensão leitora dos participantes, por meio de perguntas de compreensão acerca dos 

textos lidos nos diferentes suportes, bem como verificar se a autoavaliação feita pelos 

participantes no questionário retrospectivo condiz com sua real compreensão dos textos lidos 

e analisar se os participantes que mais geraram inferências são os que mais leem 

habitualmente, por meio das respostas ao questionário de perfil do leitor. 

 Conforme já tratado no Capítulo III, os questionários de compreensão foram adaptados 

de Bender (2016), já os questionários retrospectivo e de perfil do leitor foram adaptados de 

Caldart (2012). A análise desses questionários, juntamente com a análise dos protocolos 

verbais, já detalhada na seção 4.1, nos auxiliará nas respostas às nossas perguntas de pesquisa, 

uma vez que poderemos atestar se os diferentes suportes e tipos textuais podem influenciar na 

compreensão dos textos, a influência do número de inferências geradas e do comportamento 

habitual dos leitores na compreensão dos dois textos lidos no experimento realizado, bem 

como as impressões dos participantes acerca desses textos e de seu desempenho nas tarefas de 

compreensão. 

 

 

4.2.1 Os questionários de compreensão 

 

 Os dois questionários de compreensão foram elaborados de acordo com a taxonomia 

de Pearson e Johnson (1978), sendo que as cinco questões presentes em cada um deles 

dividiram-se em: duas questões explícitas, duas implícitas e uma implícita no script, conforme 

já discutido em nossa metodologia, seção 3.2.2. 

Iniciemos visualizando os escores obtidos pelos participantes no questionário referente 

ao texto digital no Quadro 7, a   seguir. 
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Quadro 7: Escores por participante – questionário do texto digital 

 

Participante 1 

 

4,0 

Participante 2 

 

3,0 

Participante 3 

 

5,0 

Participante 4 

 

4,0 

Participante 5 

 

5,0 

Média geral 

 

4,2 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O questionário do texto digital (Apêndice C) era composto de duas questões 

subjetivas, além das três objetivas, sendo possível que essas questões fossem parcialmente 

acertadas, o que não ocorreu nesse questionário – conforme podemos observar pelos escores 

no Quadro 7. Passemos à descrição e análise do desempenho de cada participante no 

questionário do texto digital. 

O P1 errou somente uma questão, a implícita no script, pois não compreendeu a 

pergunta: 

 

Q5 – Ao final do texto, a autora propõe uma pergunta: ―[...] if assessments could be used less 

as a stick to punish the less “successful” and more as a guide to ensure that both students and 

teachers get the support and resources they need, would we look at tests differently?‖
21

 Qual é 

a sua resposta para ela (a autora)? 

―Eu diria que a autora tem razão, pois a maneira atual de testes padronizados é de fato um 

desmotivador e até um perigo para destruir potenciais talentos em qualquer área‖. 

 

No registro de seus protocolos verbais (Apêndice G), o participante relatou, de fato, 

não ter compreendido a questão proposta pela autora: 

 

―Ele fala se esses/ se essas avaliações elas servem como uma: seria aquela palmatória stick to 

punish less successful students ahn como se esses testes padronizados fossem uma forma de 

punir aqueles que são menos preparados para/ para ( ) os testes ... OU ... como se fosse um 

                                                           
21

 ―[...] se as avaliações pudessem ser usadas menos como uma palmatória para punir os menos ―bem sucedidos‖ 

e mais como um guia para assegurar que ambos os alunos e os professores tenham o apoio e os recursos de que 

necessitam, nós olharíamos para os testes de maneira diferente?‖ (FISHER, 2016, tradução nossa). 
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GUIA ahn para assegurar estudantes e professores para ter o suporte os recursos que eles 

precisam ... ahn não entendi a pergunta would we look at tests differently?‖. 

 

Tendo em vista a proficiência do participante e o fato de ele ter afirmado não entender 

a pergunta, ao invés do significado de alguma palavra, entendemos que o participante não 

conectou a questão ao restante do parágrafo, houve uma quebra na coerência que ele não 

tentou solucionar e por isso, não conseguiu inferir que a pergunta se relacionava às 

observações anteriormente feitas pela autora, sendo direcionada para o próprio leitor.  

Observemos um exemplo de resposta adequada para esta questão: 

 

―Responderia que acredito que sim, que a proposta da autora seja efetiva. A avaliação deve 

ser um parâmetro para observar as falhas e tentar melhorá-las e não um momento de punir 

aqueles que apresentam menor desempenho durante as aulas‖ (P2). 

 

 O P2 mostra ter realizado a conexão que faltou ao P1. Ele mostrou compreender a 

pergunta proposta por Fisher e discorreu sobre a razão de poder olhar para as avaliações de 

maneira diferente, ainda que se baseasse na própria questão. O P2 acertou as duas questões 

explícitas e a implícita no script, porém, ele não acertou as duas questões implícitas, 

reproduzidas a seguir: 

 

Q3 – Com base nesse texto, pode-se afirmar que: 

(X) Embora os testes escolares apresentem pontos negativos, não se deve descartar a 

possibilidade de eles virem a ser bons aliados, se elaborados adequadamente – resposta 

correta; 

( ) Independente dos esforços dos professores de Língua Inglesa em abolir os testes das 

escolas, as equipes pedagógicas recebem apoio da comunidade em mantê-los; 

(  ) Os movimentos a favor dos testes vem ganhando força nos Estados Unidos; 

(X) Cada vez mais professores estão abandonando as escolas pelo constante corte de 

funcionários e pela falta de apoio dos pais do alunado – resposta do participante. 

 

É importante relembrar que no texto digital (Anexo B), tomamos conhecimento do 

fato de que a professora Teresa abandonou a profissão depois de muitas mudanças de uma 

escola para outra e também por sentir-se desrespeitada como profissional. A resposta do 
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participante à questão objetiva mostra uma generalização quanto ao abandono da profissão 

por professores, ademais, o texto traz informações a respeito de grupos, como o Mothers 

Against Drunk Testing, que são contra os testes padronizados, portanto, não há relatos da falta 

de apoio dos pais aos professores, mas o contrário. 

Logo, percebemos que o participante não compreendeu o que é o grupo Mothers 

Against Drunk Testing, fato afirmado por seu registro de protocolo: 

 

―Mothers Against Drunk Testing eu também não entendi a relação disso com o resto do 

texto‖. 

 

 O P2 afirma sua incompreensão a respeito do tema. Ele não conseguiu conectar as 

ideias expressas no parágrafo, mas poderia ter feito uso do recurso disponível no texto, a fim 

de solucionar seu problema. Esse termo era uma das expressões que estavam linkadas no 

texto, porém, o participante não inferiu que, ao clicar no link, poderia ser levado a uma 

explicação do que é esse grupo. O curioso foi que o P2, assim como todos os outros, acertou a 

questão referente a esse tema no questionário – o que provavelmente ocorreu pela eliminação 

das outras respostas – entretanto, essa questão vinha antes da qual estamos analisando no 

questionário. Vejamos a segunda questão implícita: 

 

Q4 – Por que Teresa era constantemente comparada ao seu (sua) colega? A comparação entre 

os dois profissionais era adequada? Explique.  

―Não me lembro de haver no texto alguma comparação entre Teresa e outra pessoa‖. 

 

 O P2 afirma em sua resposta não se lembrar de ter lido sobre a comparação entre 

Teresa e uma colega. No entanto, essa informação aparece no terceiro parágrafo do texto. Em 

seu questionário retrospectivo, o participante afirmou ter se sentido sonolento devido ao 

horário em que o experimento foi realizado (embora não tenha comunicado o fato à 

pesquisadora durante a coleta), o que certamente prejudicou seu desempenho. Vejamos a 

resposta de um dos participantes que acertaram essa questão: 

 

―A comparação com o outro grupo provavelmente ocorria por ambos serem considerados 

iguais (3rd grade). No entanto, era inadequada porque o grupo da Teresa era de estudantes de 
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L2 e o outro grupo era constituído de nativos, sendo assim, o processo de aprendizagem é 

totalmente diferente‖ (P3). 

 

 Os participantes P3 e P5 acertaram todas as questões, apresentando um excelente 

desempenho, apesar de não terem sido os participantes que mais inferiram. Vale ressaltar que 

o P5 foi quem menos inferiu, totalizando apenas 11 inferências no texto digital. Já o P4, que 

apresentou o maior número de inferências – 50 a mais que o P5 e 32 a mais que o P3- não 

acertou uma das questões explícitas, reproduzida a seguir: 

 

Q1 – De acordo com o texto: 

( ) O salário dos professores estadunidenses é um dos mais altos das Américas; 

( ) Os professores estadunidenses têm a liberdade de escolher se aplicam provas ou não;  

(X) Teresa abandonou a carreira de professora, nos EUA, porque teve que mudar de escola, o 

que a deixou bastante insatisfeita – resposta do participante; 

(X) Teresa abandonou a carreira de professora por estar insatisfeita com o salário e com o 

desrespeito que sofria – resposta correta. 

  

 A resposta do participante mostra que ele pode ter esquecido a questão do desrespeito, 

que também é mencionada no sexto parágrafo do texto digital, visto que a resposta escolhida é 

bastante próxima da resposta correta. Além disso, o participante relatou o desrespeito aos 

professores durante a coleta dos protocolos verbais: 

 

―É até na/ na AMÉRICA engraçado chamar de América mas eu não gosto muito dessa palavra 

afinal somos todos América mas ...  até lá também o professor não recebe muito bem e 

querendo ou não você precisa de dinheiro para sobreviver então não dá para trabalhar só por 

paixão ... eh e além de você ganhar pouco você também não é muito respeitado‖. 

 

 Embora o participante tenha demonstrado compreender a questão do desrespeito à 

profissão de professora, sofrido por Teresa, sendo possível afirmar que ele tenha apenas 

‗esquecido‘ disso no momento de responder ao questionário, isso não minimiza o fato de que 

o P5, que gerou tão poucas inferências durante a leitura, acertou todas as questões. É possível 

que este participante tenha inferido mais ocorrências, porém não as verbalizou, portanto, 

salientamos que nosso embasamento são as inferências que, de fato, foram verbalizadas. Os 
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dados oriundos dessas verbalizações surpreenderam a pesquisadora, pois indicam que o 

número de inferências geradas não assegura a melhor compreensão do texto. Ainda que 

houvesse 20 participantes envolvidos nesse estudo, o P5 continuaria com seu excelente 

desempenho, tendo verbalizado apenas 11 inferências na leitura do texto digital-expositivo. 

 Dado o exposto, a maioria dos participantes obteve um desempenho muito bom no 

questionário de compreensão do texto digital, sendo que dois participantes acertaram todas as 

questões, dois participantes tiveram somente um erro e apenas um participante apresentou 

duas respostas erradas, o qual relatou sonolência durante a leitura. Ademais, não houve uma 

mesma questão respondida erroneamente por mais de um participante.  

Tendo analisado o desempenho dos cinco leitores participantes no questionário de 

compreensão do texto digital, passemos à análise de seu desempenho no questionário do texto 

impresso. Consideremos o Quadro 8, a seguir: 

 

Quadro 8: Escores por participante – questionário do texto impresso 

 

Participante 1 5,0 

Participante 2 2,0 

Participante 3 5,0 

Participante 4 3,5 

Participante 5 3,0 

Média geral 3,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assim como o questionário já analisado, este também foi composto de duas questões 

explícitas, duas implícitas e uma questão implícita no script, sendo três questões objetivas e 

duas subjetivas, que poderiam, portanto, obter respostas parcialmente corretas. 

 Conforme podemos observar no quadro, os participantes P1 e P3 acertaram as cinco 

questões propostas, ou seja, o P3 repetiu o desempenho do questionário do texto digital, o P1 

melhorou seu desempenho e o P4, novamente, contrariou as expectativas, não obtendo o 

melhor desempenho apesar de gerar, significativamente, mais inferências do que os outros 

participantes. Iniciemos com o P2, que acertou uma questão explícita e a questão implícita no 

script, mas não acertou a segunda questão explícita: 

 

Q2 – McLean (2012) sugere que no trabalho com a leitura em sala de aula, o professor: 
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(  ) Traga textos curtos e de vocabulário simplificado ; 

(  ) Permita que o aluno traga o texto que deseja ler; 

(X) Faça perguntas relacionadas ao texto antes e depois da leitura – resposta do participante; 

(X) Faça perguntas relacionadas ao texto antes da leitura – resposta correta. 

 

A resposta do participante a essa questão, foi bastante próxima da correta. Porém, no 

quinto parágrafo do texto impresso (Anexo A), McLean (2012), aponta que é melhor que o 

professor proponha questões antes de os alunos lerem aos textos, do que depois da leitura. Em 

seu registro de protocolos verbais (Apêndice G), o participante relata essa passagem do texto: 

 

―Tá ... pedir para que o aluno fale sobre a/ determinado assunto antes da leitura é bastante 

interessante para se investigar o conhecimento prévio dele ... aham...sim... vai se aproximar 

do texto com um propósito ahn porque ele já vai esperar determinado assunto dentro daquele 

texto‖. 

 

Notamos pelo excerto que o participante não verbalizou nada a respeito de questões 

pós-leitura. É possível que ele tenha confundido a sugestão do autor com sua opinião, mas 

pelos protocolos verbais não é possível afirmar. Esse participante também errou as questões 

implícitas: 

 

De acordo com o texto, os materiais didáticos utilizados nas aulas de inglês são inapropriados. 

Por quê? 

(  ) Porque o custo é muito alto; 

(  ) Porque geralmente abordam temas ultrapassados e assim, não envolvem o leitor; 

(X) Porque trazem situações e personagens monótonas e assim, não envolvem o leitor – 

resposta correta; 

(X) Porque geralmente abordam temas polêmicos – resposta do participante. 

 

 Com a resposta escolhida, o P2 demonstra realmente não ter compreendido a razão 

pela qual os materiais utilizados seriam inapropriados, conforme o quarto parágrafo do texto. 

Sua resposta mostra o oposto daquilo que de fato ocorre – os materiais apresentam situações e 

personagens monótonas, não há polêmicas. No registro dos protocolos verbais do P2 na 

leitura desse texto, o participante comenta sobre a relação entre o aluno e o material didático e 
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que este deveria ser livre de moral, mas não verbaliza sobre os temas tratados. Possivelmente, 

ele inferiu que os materiais abordam temas polêmicos porque ativou a questão da não 

moralidade em sua memória.  

O fato de o participante não verbalizar sobre os temas abordados nos materiais, 

ocorreu, provavelmente, por, de fato, ele não ter inferido a respeito, como, por exemplo, 

lembrar-se de algum livro com o qual já estudou a Língua Inglesa – como ocorreu com outros 

participantes. A moralidade discutida foi o que mais lhe chamou a atenção e isso prejudicou 

sua compreensão total do parágrafo. 

 Outra questão respondida de maneira errônea pelo P2 foi a segunda questão implícita 

do questionário: 

 

Q4 – Por que agir de forma hostil com um aluno pode ser bom para seu processo de 

aprendizado? 

―Acredito que a hostilidade não é boa para a o processo de aprendizagem – no início do texto, 

o autor enfatiza a importância do aluno em seu processo de aprendizagem. Se este sentir-se 

desconfortável no ambiente escolar, haverá mais pontos negativos (em relação a seu processo 

de aprendizagem) do que positivos‖. 

 

 Em sua resposta, o participante demonstra não ter compreendido que a pergunta era 

sobre uma informação presente no texto.  No registro dos protocolos verbais do participante – 

que afirmou sentir-se com sono, no questionário retrospectivo, o que pode ter lhe prejudicado 

a compreensão – não há menção sobre a questão da hostilidade, nos parece que ele se prendeu 

as informações literais do parágrafo e não conseguiu construir a relação entre a hostilidade e a 

importância das emoções serem consideradas no aprendizado.  O P5 respondeu a essa mesma 

questão com um ponto de interrogação, demonstrando a mesma incompreensão do P2. Pode 

se tratar de um problema na construção da pergunta, sendo que a pesquisadora poderia ter 

iniciado a questão com ―de acordo com o texto‖. No entanto, os outros três participantes 

responderam adequadamente. Observemos o exemplo: 

 

―De acordo com McLean, as emoções relacionadas com o aprendizado podem ajudar a reter 

as informações, portanto, até mesmo a hostilidade pode ter maior eficácia no processo de 

ensino-aprendizagem do que a apatia total‖ (P3). 
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 O P3 demonstra, em sua resposta, ter compreendido integralmente o parágrafo que 

trata das emoções, ele construiu o sentido entre a hostilidade, que é algo ruim tratado no texto, 

com o restante do que é discutido pelo autor. Conforme já mencionado, este participante 

acertou todas as questões, em ambos os questionários, apresentando excelente compreensão 

leitora, apesar de não ter se utilizado dos recursos já tratados e, portanto, não ter sanado 

dúvidas. Outros participantes também demonstraram compreender pelo contexto, mas o P3 foi 

o único participante que obteve 100% de acerto nos dois questionários. Esses dados 

comprovam a eficácia do modelo interativo-compensatório de Stanovich, discutido no 

Capítulo II, segundo o qual certos conhecimentos compensam a falta de outros. 

O P4 acertou uma das questões explícitas, as duas questões implícitas, e acertou 

parcialmente a questão implícita no script. A pergunta explícita respondida erroneamente pelo 

participante foi a mesma respondida erroneamente pelo P2, sendo que ambos deram a mesma 

resposta: o autor sugere que o professor faça perguntas relacionadas ao texto antes e depois da 

leitura. Consideremos o que o participante relatou sobre essa passagem durante a coleta dos 

dados com protocolos verbais: 

 

―E aqui ele fala que: que realmente seria mais ... useful não me veio a palavra em português 

agora para useful mas enfim seria mais useful se a gente fizer/ começasse a fazer fizesse 

perguntas antes do texto mas eu acho que perguntas depois do texto também podem ser ahn 

interessantes‖. 

 

 A fala do P4 mostra que ele compreendeu que o autor sugere que as perguntas sejam 

feitas antes do texto, e que a importância de fazer perguntas depois da leitura é uma opinião 

do participante. O que revela que ele pode ter confundido os dados no momento de responder 

à questão. A última questão, implícita no script, foi respondida por este participante de modo 

parcialmente correto: 

 

Q5 – ―Learning is most effective when the learner is the initiator of the learning process‖ (2º 

parágrafo). Como você relaciona essa afirmação a situações de ensino e aprendizagem? 

―No ensino ―comum‖, como dito no texto, os alunos estudam textos e assuntos que não 

condizem com seus interesses, tornando-os, de certa forma, desinteressados e desmotivados‖. 
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 A resposta do participante foi considerada parcialmente correta, ela necessita ser 

complementada. O P4 poderia ter continuado sua resposta, elaborando sobre a importância do 

aluno querer aprender, sobre como isso pode ocorrer, entre outros aspectos, como as respostas 

de P1 e P5 a seguir: 

 

―A iniciativa é o gatilho necessário para que o aluno aprenda, pois o interesse é o único motor 

que leva a uma verdadeira aprendizagem‖ (P1); 

 

―Quando o aluno tem a oportunidade de ser ativo no processo de aprendizagem, ele acaba se 

interessando mais pelo que está aprendendo, o que torna o aprendizado mais fácil e efetivo‖ 

(P5). 

 

 O P4 restringiu-se somente aos pontos negativos de um não envolvimento do aluno, 

como se o autor tivesse apenas formulado críticas, enquanto os participantes P1 e P5 

demonstraram, com as respostas supracitadas, uma melhor compreensão da reflexão que o 

texto, como um todo, busca promover a respeito do envolvimento do aluno. 

 Finalmente, o P5 respondeu corretamente às duas questões explícitas e à implícita no 

script. No entanto, não acertou a primeira questão implícita e sequer tentou elaborar uma 

resposta para a segunda: 

 

Q3 – De acordo com o texto, os materiais didáticos utilizados nas aulas de inglês são 

inapropriados. Por quê? 

(  ) Porque o custo é muito alto; 

(X) Porque geralmente abordam temas ultrapassados e assim, não envolvem o leitor – 

resposta do participante; 

(X) Porque trazem situações e personagens monótonas e assim, não envolvem o leitor – 

resposta correta; 

( ) Porque geralmente abordam temas polêmicos. 

 

 Como já discutido na seção 3.2.2, nas questões implícitas, as respostas estão presentes 

no texto, de alguma forma (PEARSON, JOHNSON, 1978). O participante respondeu à 

questão pensando em temas ultrapassados abordados nos materiais, mas o quarto parágrafo 

não faz qualquer menção a isso e sim, aos tipos de situações e personagens, as quais seriam 
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monótonas, não necessariamente ultrapassadas. Nossa hipótese é que o participante tenha se 

utilizado dos esquemas que possui, relacionados a materiais com os quais ele tenha estudado 

ou trabalhado, já que em seu registro de protocolos verbais, o participante faz menção a 

estereótipos com os quais os alunos não se identificam nos livros, que ele pode entender como 

ultrapassados. 

 A outra questão implícita foi respondida pelo participante com um ponto de 

interrogação, conforme já mencionado nesta seção. Foi uma das questões não acertadas pelo 

P2, que trata da hostilidade. Como já relatamos, pode ter sido uma má construção da pergunta 

por parte da pesquisadora, por outro lado, três participantes responderam corretamente à 

questão – o que confirma que eles se recordaram de ter lido sobre isso no texto. Assim como 

ocorreu com o P2, não houve qualquer menção à hostilidade, ou algo similar, no registro dos 

protocolos do P5, foi um dado que, provavelmente, lhe passou despercebido. O mesmo deve 

ter ocorrido com o P2, por estar sonolento. 

 Em suma, no questionário de compreensão do texto impresso, houve 100% de acerto 

no caso de dois participantes, assim como no questionário do texto digital, porém, o 

desempenho geral foi mais baixo, visto que um participante não acertou três questões, um 

participante apresentou um erro e um acerto parcial e houve um participante que não acertou 

duas questões. Ademais, houve duas questões respondidas erroneamente por mais de um 

participante. Tais dados apontam a maior dificuldade da maioria dos participantes em 

compreender o texto impresso-argumentativo e isso indica uma divergência em relação ao 

dado anteriormente exposto, de a geração de inferências ter ocorrido em menor frequência 

nesse texto.  

Se esse texto foi mais difícil, mais inferências deveriam ter sido geradas. Assim, 

observamos, mais uma vez, a possibilidade de ter havido mais inferências do que o 

verbalizado pelos participantes. Vale lembrar que o texto impresso argumentativo foi lido 

após o texto digital-expositivo por apenas dois participantes (vide Quadro 4, seção 3.6), entre 

eles o P3, que apresentou escore máximo no questionário. 

Conforme já relatamos neste estudo, a geração de inferências é um processo 

fundamental para a compreensão (BARETTA, 2008; COLOMER; CAMPS, 2002; DURAN, 

2009; IZA; ESQUERRO, 2000; NARVAEZ; VAN DEN BROEK; RUIZ, 1999; 

TRABASSO, 1980; entre outros). Entretanto, os participantes que menos inferiram ao ler o 

texto impresso-argumentativo, não necessariamente obtiveram os escores mais baixos no 

questionário de compreensão correspondente. O P2, que obteve o escore mais baixo, gerou 8 
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inferências a mais na leitura do texto impresso-argumentativo e, apesar disso, apresentou 

apenas dois acertos nesse questionário. Outro exemplo é o P4, que inferiu igualmente nas 

duas leituras, mas não atingiu escore máximo no primeiro questionário analisado e obteve 0,5 

a menos no escore do questionário do texto impresso. Tais dados surpreenderam-nos, 

novamente, pois nossa hipótese era a de que quanto mais o leitor participante inferisse, 

melhor seria seu escore nos questionários de compreensão.  

 Tendo em vista as análises realizadas, apresentamos no Quadro 9, a seguir, os 

resultados gerais de ambos os questionários de compreensão aplicados em nosso estudo. 

 

Quadro 9: Médias dos participantes nos questionários de compreensão 

 

Médias por participante 

Participante 1 

 

4,5 

Participante 2 

 

2,5 

 

Participante 3 

 

5,0 

Participante 4 

 

4,25 

Participante 5 

 

4,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Conforme explicitado no quadro acima, e já mencionado nesta seção, o P3 apresentou 

o melhor desempenho, tendo acertado todas as questões nos dois questionários aplicados. O 

P1 obteve melhor escore no questionário do texto impresso, atingindo escore máximo, porém 

acertou uma questão a menos no questionário do texto digital, apesar de ter gerado 10 

inferências a mais nessa leitura, mas seu desempenho foi ótimo, apresentando somente 0,5 a 

menos do que o P3 na média geral. 

 O P2 acertou apenas uma questão a mais no questionário do texto digital, porém, 

apresentamos dados que mostram que uma resposta correta do P2 naquele questionário, foi 

por eliminação das outras e não porque ele havia realmente compreendido. Logo, arriscamos 

afirmar que esse participante teve a mesma compreensão nos dois textos, embora tenha 

inferido 8 ocorrências a mais na leitura do texto impresso. O P2 foi quem obteve os escores 

mais baixos entre os cinco participantes, sendo que a diferença entre ele e o P5 (quarto melhor 

escore) foi de 1,5.  

 O P4 apresentou apenas meio ponto de diferença entre os dois questionários, atingindo 

o terceiro melhor escore entre os participantes. Entretanto, devido ao número de inferências 
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por ele geradas (o mesmo em ambos os suportes), esperávamos que apresentasse o melhor 

escore de todos.  O P5 atingiu o escore máximo no questionário do texto digital. No entanto, 

apresentou dois pontos a menos no questionário do texto impresso, tendo inferido somente 

uma ocorrência a menos em comparação à leitura do texto digital. Devido à diferença mínima 

no número de inferências, esperávamos uma diferença igualmente mínima entre os 

questionários, se não a igualdade nos escores. 

 Com excessão do P3, que obteve 100% de acerto, e do P1 que obteve melhor 

desempenho no questionário do texto impresso, os outros participantes da pesquisa 

apresentaram melhor desempenho no questionário do texto digital, independentemente do 

número de inferências geradas, mostrando que, apesar do texto ter sido mais dificultoso – 

conforme discutido na seção 4.1 – os participantes, em sua maioria, obtiveram uma 

compreensão satisfatória, ao passo que o texto impresso, aparentemente menos difícil, não foi 

tão bem compreendido, independentemente do número de inferências geradas. Vejamos o 

Quadro 10 a seguir. 

 

Quadro 10: Total de inferências por participante x Média de escores 

 

Total de inferências  Média de escores 

Participante 1 

 

48 inferências 4,5 

Participante 2 

 

50 inferências 2,5 

Participante 3 

 

51 inferências 5,0 

Participante 4 

 

122 inferências 4,25 

Participante 5 

 

21 inferências 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Observando esse quadro, é nítida a não correspondência nas médias, entre os 

participantes, haja vista a quantidade de ocorrências que inferiram nos dois suportes 

investigados. Os participantes P1, P2 e P3 apresentaram números muito próximos em relação 

ao total de inferências, mas o P1, que gerou 3 inferências a menos do que o P3, obteve 

somente 0,5 a menos na média de escores, enquanto o P2, que inferiu apenas uma ocorrência 

a menos, obteve a metade do escore do P3. Já o P4 inferiu mais que o dobro do P3, no 

entanto, sua média de escores ficou 0,75 abaixo daquele participante, ao passo que o P5, que 

gerou 101 inferências a menos do que o P4, apresentou o escore de apenas 0,25 abaixo deste.    

 A seguir, trataremos de outro questionário aplicado em nosso estudo: o retrospectivo. 
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4.2.2 O questionário retrospectivo 

 

 Após responderem às questões de compreensão referentes a cada texto lido, os cinco 

leitores participantes responderam também a um questionário retrospectivo (adaptado de 

Caldart, 2012, vide Apêndice D). Por meio desse instrumento, os participantes puderam 

realizar uma autoavaliação, refletindo sobre suas leituras, bem como revelaram suas 

impressões com relação aos textos e relataram suas dificuldades durante as leituras, conforme 

já exposto na seção 3.2.2. 

 A primeira questão investigava a opinião dos participantes sobre o grau de dificuldade 

de cada um dos textos, em uma escala de um a cinco – sendo um muito fácil e cinco, muito 

difícil. Consideremos o Quadro 11: 

 
Quadro 11: Grau de dificuldade dos textos avaliado pelos participantes 

 

Suporte 1 2 3 4 5 

P1 Texto digital  X    

Texto impresso  X    

P2 Texto digital   X   

Texto impresso    X  

P3 Texto digital X     

Texto impresso  X    

P4 Texto digital    X  

Texto impresso   X   

P5 Texto digital   X   

Texto impresso  X    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Podemos observar que somente um participante classificou um dos textos como muito 

fácil e nenhum dos textos foi considerado muito difícil.  

 O P1 considerou ambos os textos como de nível dois, fácil. O P2 considerou o texto 

digital mais fácil do que o texto impresso, atribuindo-lhes os níveis três (razoavelmente fácil) 

e quatro (difícil), respectivamente. Já o P3 classificou o texto digital como de nível um, muito 

fácil, e o texto impresso como fácil, nível dois. Para o P4 o texto digital foi difícil – nível 

quatro – e o texto impresso foi razoavelmente fácil – nível três. O P5 considerou o texto 

digital como nível três (razoavelmente fácil), mas o texto impresso como nível dois (fácil). 

Desse modo, o texto digital foi considerado: muito fácil por um participante; fácil por 

um participante; razoavelmente fácil por dois participantes; e difícil por um participante. O 
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texto impresso obteve a seguinte classificação: considerado fácil por três participantes; 

razoavelmente fácil por um participante e difícil por um participante. Considerando esses 

dados, podemos concluir que o texto digital foi considerado menos fácil do que o texto 

impresso, e de fato, foi o texto em que os participantes mais inferiram, e também o que 

melhor compreenderam. 

 Todavia, não podemos afirmar que há uma relação de causa e efeito, como se poderia 

pressupor, devido ao fato de que houve participantes que compreenderam melhor o texto em 

que menos inferiram durante a leitura, ou que compreenderam tão bem quanto o texto em que 

menos inferiram, assim como houve um participante que considerou o texto digital muito 

fácil, mas gerou mais inferências nessa leitura do que na do texto impresso. Desse modo, há 

uma inconstância em nossos dados coletados, as hipóteses foram, em sua maioria, refutadas. 

Outro ponto a se lembrar é o número restrito de participantes, que de certa forma, limita as 

generalizações, as quais devem ser feitas com cautela. 

A segunda questão buscava averiguar dificuldades que os participantes porventura 

tivessem encontrado ao ler os textos. Todos relataram ao menos uma dificuldade. Vejamos 

suas respostas: 

 

―Tive dificuldades com uma ou duas sentenças muito longas e com palavras complexas e, 

especialmente, as siglas e nomes de instituições e a tal regra de Flanders‖ (P1). 

 

―Em ambos, senti que havia lacunas de informação, principalmente no texto impresso. No 

texto digital, os subtítulos não satisfizeram as informações que eu esperava ler‖ (P2). 

 

―A única dificuldade foram as siglas e termos não conhecidos anteriormente‖ (P3). 

 

―Alguns parágrafos de ambos os textos foram mais dificultosos que outros, mas consegui 

compreender os textos em geral‖ (P4). 

 

―O texto presente no blog acabou relatando algumas coisas que não fizeram coerência‖ (P5). 

 

 Com exceção do P5, que especificou sua dificuldade com o texto do blog, os 

participantes relataram problemas encontrados em ambos os textos. O P1 relatou dificuldades 

em relação à estrutura textual e linguísticas, o P3 apontou dificuldades somente linguísticas e 
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os participantes P2, P4 e P5 afirmaram ter tido dificuldades estruturais, embora a dificuldade 

dos parágrafos apresentada pelo P4 possa estar relacionada também – ou, somente – ao 

vocabulário. Como podemos observar no excerto, o participante não especifica a situação.  

Tais relatos nos revelam algumas incongruências em relação ao grau de dificuldade 

que os participantes deram aos textos. O P1 considerou ambos os textos fáceis, mas afirmou 

ter tido dificuldades estruturais, pela presença de algumas frases muito longas, bem como 

encontrou problemas linguísticos relacionados a termos que desconhecia e seu escore no 

questionário do texto digital foi menor do que no do texto impresso, assim, não nos parece 

que as leituras tenham sido realmente ‗fáceis‘ para esse participante. O mesmo ocorre com o 

P3, que considerou o texto digital muito fácil e o impresso, fácil. Apesar de este participante 

ter atingido os escores máximos e de sua classificação em relação ao grau de dificuldade, ele 

relata ter tido dificuldades linguísticas, portanto, o texto digital não deveria ter sido 

classificado como ‗muito fácil‘ – haja vista a quantidade de siglas presentes no texto, dado 

mencionado em sua resposta supracitada. 

 A terceira pergunta presente no questionário abordava a experiência com os 

protocolos verbais de pausa, investigando como os participantes se sentiram ao verbalizar 

enquanto liam e se isso ajudou, atrapalhou ou não influenciou de modo algum sua 

compreensão. Apresentamos as respostas dos participantes: 

 

―Foi positiva (a experiência), pois eu já manifesto essa prática quando estou lendo um texto 

em casa e não entendo o que acabei de ler, ou quando perco a concentração‖ (P1). 

 

―Atrapalhou (a experiência) de forma bastante evidente na minha compreensão. A fala 

interrompe a linha de raciocínio – ou faz com que esta não seja fluída (ao menos esta foi 

minha sensação)‖ (P2). 

 

―Verbalizar meus pensamentos durante a leitura foi um pouco de distração, pois eu comecei a 

discorrer sobre coisas relacionadas, mas depois de voltar e concentrar no texto, não ocorreu 

problemas‖ (P3). 

 

―Ajudou (a experiência). No meu processo ―normal‖ de leitura, esses pensamentos e reflexões 

sobre os textos geralmente são rápidos e ―atropelados‖. Verbalizar me deu mais tempo para 

refletir‖ (P4). 
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―Como não estou acostumada a fazer isso, foi meio estranho. Porém, percebi que facilitou o 

processo de lembrar das informações quando precisei, para responder os questionários‖ (P5). 

 

 A resposta do P1 nos mostra que a verbalização não foi um problema para ele. O 

participante relata, inclusive, já realizar a prática habitualmente – o que comprova que isso o 

auxilia a compreender os textos. O P2 e o P3 atestaram seu desconforto com os protocolos 

verbais. O P2 foi bastante taxativo quanto à sua compreensão ter sido prejudicada pela prática 

– é importante lembrar que este participante provavelmente sentiu que a verbalização 

prejudicou sua leitura porque, ao executar a tarefa, houve demanda de maior esforço cognitivo 

do leitor, que se sentia sonolento durante a coleta dos dados, conforme seu relato, dificultando 

assim, sua compreensão, conforme pudemos observar nos escores obtidos nas perguntas de 

compreensão (vide Quadro 10).   Já o P3 afirmou sentir-se distraída ao verbalizar e 

considerou que falar sobre coisas relacionadas ao texto pode ter atrapalhado seu desempenho.  

No entanto, o conhecimento prévio do leitor auxilia no processo de compreensão, 

atuando como um facilitador na construção de sentidos (ANDERSON; PEARSON, 1995; 

COLOMER; CAMPS, 2002; DAY; BAMFORD, 1998; DURAN, 2009; GAGNÉ; 

YECOVICH; YECOVICH, 1993; KINTSCH, 1998; KINTSCH; KINTSCH, 2005; 

KLEIMAN, 2016; LANDRY, 2002; LEFFA, 1996; MEURER, 1991; RUMELHART, 1980; 

SIQUEIRA; ZIMMER, 2006; TRABASSO, 1980; URQUHART; WEIR, 1998; VAN DIJK; 

KINTSCH, 1983; 1985; entre outros), além disso, vimos, na seção 4.2.1, que este participante 

teve o melhor desempenho nos questionários. O P4 relatou ter sido auxiliada pela 

verbalização em seu processo de compreensão e o P5, embora tenha afirmado seu 

estranhamento perante a prática, relatou também ter sido por ela auxiliado na sua 

compreensão dos textos. Assim sendo, três dos cinco participantes atestam que os protocolos 

verbais de pausa auxiliaram na compreensão textual. 

Tal dado indica que, diante do pedido da pesquisadora para que verbalizassem tudo o 

que lhes viesse à mente durante a leitura, e sabendo que iriam responder a algumas questões 

após ler, esses participantes preocuparam-se mais em compreender o que estavam lendo e por 

isso seus conhecimentos declarativo e procedimental (ANDRADE; DIAS, 2006; FINGER-

KRATOCHVIL, 2010; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993) foram, possivelmente, 

melhor ativados do que em uma leitura silenciosa, o que resultou na melhor compreensão dos 

participantes.  
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A quarta pergunta deste questionário investigava a opinião dos participantes quanto a 

sua compreensão de ambos os textos, sendo que eles poderiam avaliar seu desempenho como 

excelente, muito bom, bom, razoável ou ruim. Observemos o Quadro 12, a seguir: 

 

Quadro 12: Autoavaliação do desempenho dos participantes 

 

Suporte Excelente Muito bom Bom Razoável Ruim 

P1 Texto digital    X  

Texto impresso    X  

P2 Texto digital    X  

Texto impresso     X 

P3 Texto digital  X    

Texto impresso   X   

P4 Texto digital   X   

Texto impresso  X    

P5 Texto digital  X    

Texto impresso  X    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O Quadro 11 explicita que nenhum dos participantes considerou seu desempenho 

excelente na compreensão dos textos. O P1 classificou seu desempenho como razoável na 

leitura de ambos os textos, embora os tenha considerado fáceis. O P2 classificou sua 

compreensão do texto digital como razoável e a do texto impresso como ruim, condizendo 

com sua análise do grau de dificuldade dos textos. Os participantes P3, que considerou o texto 

digital muito fácil, e P5, que considerou o mesmo texto razoavelmente fácil, avaliaram ter tido 

um desempenho muito bom na compreensão desse texto, a diferença foi no texto impresso, 

em que o P3 considerou seu desempenho bom e o P5, muito bom – o que condiz com a 

opinião dos participantes, que consideraram o texto fácil. 

O P4 classificou seu desempenho como muito bom no texto impresso, apesar de tê-lo 

classificado como razoavelmente fácil. Já no texto digital, ele considerou ter sido não mais do 

que bom – o que pode se dizer que condiz com um texto, segundo ele, difícil. Portanto, na 

compreensão do texto digital: dois participantes avaliaram seu desempenho como muito bom, 

um participante avaliou como bom e dois participantes consideraram seu desempenho 

razoável. Na compreensão do texto impresso, a classificação foi a seguinte: dois participantes 

consideraram ter tido um desempenho muito bom, um participante avaliou seu desempenho 

como bom, um participante considerou seu desempenho razoável e um participante avaliou ter 
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tido um desempenho ruim. Se compararmos esses dados com os escores dos participantes, 

percebemos que a maioria deles não é consciente a respeito de seu desempenho: 

 

Quadro 13: Autoavaliação x Desempenho real 

 

Suporte Autoavaliação do desempenho Desempenho real 

P1 Texto digital Razoável 4,0 

Texto impresso Razoável 5,0 

P2 Texto digital Razoável 3,0 

Texto impresso Ruim 2,0 

P3 Texto digital Muito bom 5,0 

Texto impresso Bom 5,0 

P4 Texto digital Bom 4,0 

Texto impresso Muito bom 3,5 

P5 Texto digital Muito bom 5,0 

Texto impresso Muito bom 3,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 É interessante observar como o P2 julgou adequadamente seu desempenho, 

mostrando-se consciente de que não foi bem nos testes de compreensão. Em contrapartida, os 

outros participantes fizeram um julgamento equivocado de sua compreensão leitora no 

experimento. Se considerarmos as avaliações dos participantes P3 e P5 do texto digital, 

ambos acreditaram ter obtido um desempenho muito bom, mas não tinham consciência de ter 

acertado todas as questões do questionário – e que assim, seu desempenho foi excelente. O 

mesmo ocorreu com o P1, que julgou ter tido desempenho razoável na compreensão de ambas 

as leituras, e, no entanto, seu desempenho foi muito bom no texto digital e excelente na 

compreensão do texto impresso. 

Esses dados podem indicar uma falha no monitoramento da compreensão dos 

participantes (ANDRADE; DIAS, 2006; FINGER-KRATOCHVIL, 2010; GAGNÉ; 

YECOVICH; YECOVICH, 1993). O P4, por exemplo, ao julgar seu desempenho como 

‗muito bom‘ na compreensão do texto impresso – quando, na verdade, apresentou um 

desempenho ‗bom‘ – entra em conflito com seu escore, o qual mostra que ele não 

compreendeu tão bem o texto. Acreditamos que, se o participante monitorasse melhor sua 

compreensão, teria percebido as falhas e/ou detalhes que foram ignorados durante a leitura, os 

quais impediram que ele escolhesse, ou formulasse as respostas corretas. Um monitoramento 
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mais cauteloso de sua parte poderia auxiliá-lo a obter o desempenho ‗muito bom‘, que ele 

acreditou ter obtido – ou um desempenho excelente. 

Na última questão, os leitores participantes ficaram livres para relatar quaisquer outras 

dificuldades que tiveram durante a realização das atividades – leitura e tarefas de 

compreensão: 

 

―Bom, claramente ler um texto sob supervisão, diminui, mesmo que levemente, o 

desempenho da leitura, mas acredito que tal ―interferência passiva‖ não prejudicou de forma 

significativa o processo da minha leitura‖ (P1). 

 

―Por eu ter dormido tarde e por este teste ter acontecido logo após o almoço, sinto-me um 

pouco sonolento‖ (P2). 

 

―Durante as pausas para falar sobre coisas que vieram à minha mente, eu tinha que me 

esforçar para lembrar o que estava lendo anteriormente, porém, talvez esse esforço para 

lembrar faça com que as informações lidas sejam fixadas com maior sucesso‖ (P3). 

 

―No começo, verbalizar foi um pouco complicado, mas depois de algum tempo foi ficando 

mais natural‖ (P4). 

 

 Os excertos mostram que o P1 sentiu-se um pouco incomodado pela presença da 

pesquisadora, o P2, conforme mencionado anteriormente, estava com sono durante o 

experimento, o P3 sentiu que o ato de verbalizar seus pensamentos, exigiu que se esforçasse 

para lembrar sobre o que estava lendo – é interessante ressaltar que, ao responder essa última 

questão, o participante relatou a possibilidade de seu esforço ter auxiliado a lembrar dos 

textos no momento de responder aos questionários, aspecto ignorado na questão sobre os 

protocolos verbais. Finalmente, o P4 relatou dificuldade em realizar os protocolos verbais, 

apenas no início do experimento. Já o P5 afirmou não ter sentido dificuldade alguma. 

 Ao analisar essas respostas, podemos compreender o por quê do baixo desempenho do 

P2, anteriormente relatado.  É plausível que o sono tenha atrapalhado sua compreensão, 

afinal, assim como os outros participantes, o P2 é envolvido em projetos de pesquisa e lê com 

bastante frequência, inclusive em L2, o que torna incongruentes seus resultados no 

experimento – visto que sua média geral foi abaixo de 3,0. Outro aspecto interessante foi a 
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presença da pesquisadora ter sido relatada como incômoda, por apenas um participante. Seria 

natural que os participantes achassem estranho ler com alguém ao lado, sem poder discutir a 

leitura com essa pessoa, portanto era esperado que o incômodo fosse relatado por mais – se 

não por todos os participantes.  

 Os dados descritos e analisados nesta seção foram obtidos por meio dos questionários 

retrospectivos respondidos pelos cinco participantes da pesquisa. A próxima seção tratará do 

último questionário a ser analisado, antes do cruzamento de dados que responderá as 

perguntas de pesquisa propostas neste estudo. 

 

4.2.3 O questionário de perfil do leitor 

 

 Esse questionário, adaptado de Caldart (2012), foi aplicado a fim de compreendermos 

melhor o comportamento habitual de leitura dos participantes deste estudo, para que nos fosse 

possível verificar se o participante que melhor compreendeu o texto é aquele que costuma ler 

mais do que os outros participantes envolvidos. Foram elaboradas sete questões – duas 

objetivas e cinco subjetivas (vide Apêndice A) – as quais foram respondidas antes de o 

experimento iniciar. Observemos o Quadro 14, a seguir. 
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Quadro 14: Frequência de leitura dos participantes 

 

Lê frequentemente Às vezes lê Raramente lê Não lê 

P1 Obras literárias 

Artigos científicos 

Blogs 

Notícias online 

Livros relacionados à 

área de conhecimento  

  

Jornais 

Revistas 

 

Histórias em 

quadrinhos 

P2 Jornais 

Artigos científicos 

Notícias online 

Livros relacionados à 

área de conhecimento 

Obras literárias 

Histórias em 

quadrinhos 

Poemas 

 

Blogs 

Revistas 

 

 

 

P3 Obras literárias 

Artigos científicos 

Blogs 

Notícias online 

Livros relacionados à 

área de conhecimento 

Histórias em 

quadrinhos 

   

Jornais 

Revistas 

P4 Obras literárias 

Notícias online 

Livros relacionados à 

área de conhecimento 

 

Artigos científicos 

Blogs 

 

 

Revistas 

 

Jornais 

Histórias em 

quadrinhos 

P5  

Obras literárias 

Notícias online 

 

Artigos científicos 

Blogs 

Livros relacionados à 

área de conhecimento 

Histórias em 

quadrinhos 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Quadro 14 expõe as respostas dos participantes à primeira questão, a qual verificava 

a frequência com que os participantes costumam ler jornais, revistas, obras literárias, artigos 

científicos, blogs, notícias online, histórias em quadrinhos, livros relacionados à área de 

conhecimento (ensino/ aprendizagem de Língua Inglesa) ou outras publicações.  

Com as respostas a essa primeira questão, podemos observar que os cinco 

participantes têm o hábito de ler, porém, é importante ressaltar que os participantes sabiam 

que se tratava de um experimento sobre leitura, antes de participar da coleta de dados e isso 

pode ter influenciado suas respostas, por outro lado, o fato de saberem que se tratava de uma 

pesquisa sobre leitura, provavelmente os afastaria se não fossem habituados a essa prática. 

Um ponto a se destacar, é que os participantes P2, P4 e P5 afirmaram que a leitura de blogs é 

de baixa frequência, porém, relataram que leem notícias online frequentemente. No entanto, 

vale ressaltar que muitas dessas notícias estão alojadas em blogs e nos parece plausível que, 

desse modo, esses participantes não se deem conta do tipo de sites que visitam aos ler tais 
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notícias – o que indica mais uma falha em seu letramento digital (COSCARELLI, 2016 b; 

PAIVA, 2016), além do não uso dos links em nosso experimento, fato já exposto. 

No Quadro 15, abaixo, apresentamos as outras 6 questões propostas no questionário. 

Vejamos as respostas dos leitores participantes: 

 
Quadro 15: Questionário de Perfil do Leitor 

 

Questões 2 a 7 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

O que você mais 

gosta de ler? 

 

Obras literárias 

Jornais 

Obras literárias 

Artigos 

científicos 

Notícias online 

Livros 

relacionados à 

área de 

conhecimento 

 

Obras literárias 

Histórias em 

quadrinhos 

 

Obras literárias 

 

Obras literárias 

Seus pais ou 

responsáveis têm o 

hábito de ler? Que 

tipo de publicação? 

 

Não 

Sim 

Notícias online 

Livros 

relacionados à 

área de 

conhecimento 

Sim 

Poesia 

Histórias em 

quadrinho 

Obras literárias 

 

Sim 

Obras literárias 

 

Não 

Como você procura 

manter a concentração 

durante uma leitura 

que demanda 

atenção? 

 

Lendo em voz 

alta 

Mantendo-se 
longe de 

dispositivos 

como o celular 

e prestando 

atenção aos 

detalhes que lhe 

dificultam a 

compreensão,  

 

Ouvindo 

música 

 

Mantendo-se 

longe de tudo 

que cause 

distração e 

lendo em um 

lugar calmo 

 

Ouvindo música 

Você se considera um 

leitor crítico? Elabore 

sua resposta. 

Em partes 

Procuro sempre 

entender tudo o 

que estou 

lendo, mas 

muitas vezes 

me sinto 

despreparado 

para fazê-lo  

Sim 

Há autores que 

consideram que 

o leitor crítico é 

aquele que 

consegue fazer 

análises, além 

de meras 

opiniões ou 

clichés 

Sim 

Sendo que, a 

partir do 

momento que 

você consegue 

trazer 

elementos da 

obra para a vida 

real, você é 

crítico  

Sim 

Após as aulas 

de literatura na 

faculdade com 

diálogos 

críticos sobre 

livros é difícil 

alguma leitura 

passar sem uma 

reflexão 

Sim 

Procuro 

compreender o 

contexto do que 

estou lendo e 

também tento 

analisar se o que 

estou lendo 

condiz com a 

realidade 

Você costuma ler 

livros/ artigos em 

Inglês? Com que 

frequência? 

 

Sim 

Frequentemente 

 

Sim 

Frequentemente 

 

Sim 

Frequentemente 

 

Sim 

Frequentemente 

 

Sim 

Frequentemente 

Você considera que a 

leitura é mais fácil em 

sua língua materna do 

que em Inglês? 

Explique. 

 

Em língua 

materna é mais 

fácil, pois o 

vocabulário é 

mais conhecido 

A leitura de 

textos teóricos 

é igualmente 

fluída em 

ambas as 

línguas, mas 

textos literários 

em Inglês são 

mais 

complexos 

 

É uma questão 

de 

complexidade 

dos textos, 

independente 

da língua 

 

É uma questão 

de 

complexidade 

dos textos, 

independente 

da língua 

 

É uma questão 

de 

complexidade 

dos textos, 

independente da 

língua 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Desse quadro, podemos ressaltar a preferência de todos por obras literárias, apenas os 

participantes P2 e P3 incluíram outras leituras em suas respostas. Esse dado propõe que a 

leitura de obras literárias é sempre prazerosa para os participantes, mesmo quando se trata de 

uma leitura com propósito de estudo – o que é comum aos participantes, pois as literaturas de 

Língua Inglesa fazem parte do currículo do curso – diferentemente de livros relacionados à 

sua área de conhecimento (ensino/ aprendizagem de língua inglesa), os quais somente o P2 

afirmou gostar de ler.  Trata-se de um dado preocupante, considerando que os participantes já 

atuam, ou atuarão como professores, tendo em vista que faz parte de nossa rotina realizar esse 

tipo de leitura a fim de nos inteirarmos e nos atualizarmos e, se uma leitura pode nos melhorar 

como profissionais, por que não gostar de realizá-la? 

Outro ponto interessante é o fato de que dois participantes relataram que seus pais não 

possuem o hábito de ler. Sabemos que o comportamento dos pais em relação à leitura pode 

influenciar o comportamento dos filhos, mas o P1 frisou que apesar de não lerem, seus pais 

sempre o incentivaram a praticar a leitura, o que deve ter ocorrido também com o P5, embora 

ele não tenha mencionado nada a respeito. É impossível graduar-se sem ler bastante durante 

todo o curso, independente da graduação escolhida, porém, o curso de Letras Inglês tem 

disciplinas voltadas especificamente para a leitura, seja a leitura de textos variados em língua 

inglesa ou textos de sua literatura. Assim sendo, não nos surpreende que os participantes desta 

pesquisa, apesar de serem apenas cinco, leiam com frequência e gostem de ler, isso deveria 

ser um requisito para entrar em tal curso – apesar de que esta pesquisadora iniciou a 

graduação preocupada com as disciplinas de literatura, devido à sua experiência com as 

literaturas brasileira e portuguesa, durante a vida escolar. Entretanto, sua experiência acabou 

sendo muito diferente e bastante prazerosa com as literaturas de língua inglesa. 

Todos afirmaram utilizar estratégias a fim de se manterem atentos durante suas 

leituras, e quanto à questão que investiga sua criticidade perante os textos, observamos que o 

P1 se considera crítico ‗em partes‘. Ele afirmou que busca compreender os textos, mas poucas 

vezes se sente preparado para realizar leituras críticas – de fato, em nosso experimento, esse 

participante foi o menos crítico, apresentando o menor número de associações e explicações 

por conhecimento prévio, tendo assim dialogado minimamente com os textos.  Já os outros 

participantes, consideram-se leitores críticos. O P4, o mais crítico dos participantes durante as 

leituras, frisou que nas aulas de literatura há sempre discussões sobre os textos e que, 

frequentando essas aulas, ler sem refletir é algo difícil de se suceder, e o P5 afirmou sempre 

analisar se o que o texto diz é de fato condizente com a realidade. Este participante fez todas 
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as associações por conhecimento prévio e boa parte das explicações também foram por 

conhecimento prévio, o que afirma sua criticidade perante as leituras.  

Como era esperado, os cinco participantes afirmaram ler na Língua Inglesa com 

frequência, afinal, a leitura nessa língua é rotineira para quem cursa Letras Inglês, mas apesar 

disso, somente um participante relatou que a leitura é fluída, tanto em Língua Inglesa quanto 

em Língua Materna, e mesmo assim, alegou que textos literários são mais complexos na L2. 

Os participantes P3, P4 e P5 afirmaram que a facilidade na leitura depende do texto e não da 

língua, conclusão bastante pertinente, pois, ainda que o leitor seja proficiente na L2, ele pode 

se deparar com muitas palavras desconhecidas em textos mais complexos – o que pode 

perfeitamente ocorrer em textos escritos na Língua Materna, embora sejamos falantes nativos, 

não conhecemos todos os termos e usos da língua. Isso vai de encontro a um fato que sempre 

é discutido nas rodas dos professores de L2: não temos obrigação de saber tudo, como muitas 

vezes os alunos pensam ou esperam de nós. Sequer somos capazes de dominar a nossa Língua 

Materna. 

Com as respostas relatadas, é possível afirmarmos que os cinco participantes da 

pesquisa, graduandos em Letras Inglês, são estudantes que leem com frequência e gostam de 

ler, estando habituados com leituras em Língua Inglesa e cientes do que necessitam para 

realizar suas leituras de maneira a concentrar-se e, de fato, compreender o que leem. Esses 

dados foram pressupostos pela pesquisadora ao optar por envolver esses estudantes 

universitários em sua investigação. 

Com exceção do P1, que relatou dificuldades em realizar leituras críticas e foi o menos 

crítico dos envolvidos, os participantes consideram-se leitores críticos, que buscam discutir 

com os textos e não apenas absorver as informações propostas. No entanto, nossa hipótese era 

a de que os participantes seriam mais críticos, possivelmente tanto quanto o P4, o qual mais 

dialogou com os textos, tendo registrado o maior número de inferências geradas e pouco mais 

de 20 minutos de leitura para cada um dos textos. Tendo finalizado a discussão dos dados 

relativos a cada instrumento, separadamente, passamos agora, ao cruzamento dos dados 

descritos e analisados nas seções 4.1 e 4.2, a fim de respondermos nossas perguntas de 

pesquisa e apresentarmos nossas considerações finais. 
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4.3 Cruzamento dos dados e respostas às perguntas de pesquisa 

 

O objetivo principal nesta pesquisa foi verificar a compreensão leitora de graduandos 

do 2º ao 4º ano de Letras Inglês, da UNICENTRO, perante a leitura de textos em Língua 

Inglesa, observando as possíveis diferenças no processo da leitura em dois diferentes suportes: 

papel e tela digital. Realizamos o cruzamento dos dados obtidos via protolos verbais – que 

nos permitiram averiguar o processo inferencial, questionários de compreensão leitora, 

retrospectivo e de perfil do leitor, analisados na seção anterior, além das anotações da 

pesquisadora, a fim de confirmarmos, ou refutarmos, nossas hipóteses. 

Iniciamos, portanto, respondendo nossa primeira pergunta de pesquisa, retomada a 

seguir: 

 

Há diferença em termos de processamento durante a leitura em dois suportes diferentes 

(texto impresso e blog), isto é, a geração de inferências ocorre de maneira diferenciada 

dependendo do suporte? 

 

 Nossa hipótese inicial era de que haveria diferenças quanto aos tipos e frequência de 

inferências geradas pelos participantes durante a leitura em cada um dos suportes (texto 

impresso e blog) no processo de compreensão leitora. No entanto, conforme apresentado na 

seção 4.1, as diferenças foram pouco significativas, na verdade, foram mínimas.  

Quanto ao tipo e a frequência de inferências geradas, de forma geral, observamos que 

as quatro categorias de inferências, selecionadas de Narvaez, et.al. (1999) para nosso estudo, 

apresentaram ocorrências nos dois suportes. Apresentamos um resumo dessas ocorrências, já 

discutidas na seção 4.1, no Quadro 16 abaixo: 

 

Quadro 16: Frequência de inferências geradas nos dois suportes 

 

Leitura no suporte digital 

100% = 151 inferências 

Leitura no suporte impresso 

100% = 141 inferências 

Associações 17,88% 21,27% 

Explicações 42, 38% 42,55% 

Inferências preditivas 5,29% 2,83% 

Avaliações 34,43% 33,33% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como é possível verificar no quadro acima, foram geradas 151 inferências durante a 

leitura no suporte digital e 141 inferências na leitura no suporte impresso, conforme já 

mencionado, uma diferença mínima entre os suportes, sendo que os participantes inferiram 

apenas 10 ocorrências a mais no suporte digital.  

Conforme relatamos na seção 4.1, os esquemas de mundo (ANDERSON; PEARSON, 

1995; RUMELHART, 1980, entre outros) dos participantes foram sutilmente mais recorrentes 

na leitura no suporte impresso (9 ocorrências a mais), e isso indica que, embora os 

participantes tenham gerado mais inferências, no total, ao ler no suporte digital, eles foram 

aparentemente mais críticos ao ler no suporte impresso, conversando um pouco mais com esse 

texto, uma vez que se utilizaram mais de seu conhecimento prévio (de mundo). Ressaltamos 

com esse dado obtido, a importância da compreensão, não apenas para responder a uma série 

de questões sobre um texto, mas para apresentar criticidade perante ele, afinal, conforme 

afirma Rojo (2004 a), ser letrado ―é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e 

ideologias que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em 

relação com ela‖ (p. 03). 

Daí a grande importância de, como professores de L2, irmos além do vocabulário, 

entendendo como funciona a compreensão leitora e focarmos no ensino dessa habilidade, 

trabalhando em sala de aula os momentos pré, durante e pós-leitura (TOMITCH, 2009), a fim 

de que nossos alunos não apenas compreendam as informações literais, bem como as 

implícitas, e sejam capazes de discutir com e sobre os textos, com os colegas e professores, 

desenvolvendo dessa forma a leitura crítica. É importante que o professor procure sempre 

variar os suportes e os tipos textuais, apresentando e ensinando por meio da instrução direta 

(FINGER-KRATOCHVIL, 2010), diferentes estratégias, assim capacitando os estudantes, 

independente de seu nível de escolaridade, para serem leitores proficientes.  

O Quadro 16 nos mostra que, além da diferença no total de inferências geradas, as 

diferenças por categoria também foram mínimas e o suporte digital, apesar de ter apresentado 

a maior porcentagem geral, não obteve as maiores porcentagens em todas as categorias. O 

suporte impresso apresentou mais inferências em duas delas: as associações e as explicações 

(tipo de inferência mais gerado pelos participantes). Na seção 4.1, relatamos que essas 

categorias foram mais geradas no suporte impresso, por conhecimento prévio, mas as 

associações e as explicações baseadas no texto, também apresentaram mais ocorrências nesse 

suporte; no total foram 3,39% a mais de associações e apenas 0,17% a mais de explicações 

em comparação ao suporte digital. 
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Os participantes previram e avaliaram mais durante a leitura no suporte digital. A 

diferença foi de 2,46% a mais de inferências preditivas (sobre eventos resultantes de outros 

eventos, sobre o assunto do texto e sobre explicações que viriam a ser dadas no texto) e de 

1,10% a mais de avaliações (sobre o conteúdo, sobre a escrita e sobre o estado do leitor), do 

que o apresentado no suporte impresso. Ou seja, os participantes, que apresentaram mais 

avaliações sobre a escrita e sobre o estado do leitor, monitoraram mais sua compreensão 

leitora durante a leitura no suporte digital. 

Mencionamos na seção 4.1, que as inferências preditivas (tipo menos ocorrente) se 

deram, na maior parte, sobre o texto e sobre explicações que os participantes acreditaram que 

seriam dadas, a respeito de um determinado evento do texto (subtipos por nós considerados 

como inferências preditivas) e esclarecemos que isso provavelmente ocorreu pelos tipos 

textuais utilizados, texto expositivo e argumentativo, pois Narvaez et. al. (1999) propõem que 

o que eles consideram inferências preditivas (eventos resultantes de outros eventos 

mencionados), apresenta mais ocorrências em textos do tipo narrativo. 

Foi possível observar também, que, curiosamente, o ordenamento das inferências mais 

frequentes para as menos frequentes é a mesma nos dois suportes: 1) explicações; 2) 

avaliações; 3) associações e 4) inferências preditivas. Entretanto, ao analisarmos as 

ocorrências individuais, verificamos que esta se deu de maneira diferenciada. O P5, por 

exemplo, inferiu mais explicações durante a leitura no suporte digital, mas o P4 gerou mais 

avaliações. No suporte impresso, o P1 gerou mais explicações, enquanto o P2 gerou mais 

avaliações, por exemplo. 

Quanto ao tipo e frequência de inferências geradas por participante, relatamos na seção 

4.1 que, no suporte digital, três participantes (P2, P3 e P4) geraram todas as categorias de 

inferências durante a leitura. Os participantes P1 e P5 não geraram inferências preditivas. 

Com exceção do P2, os participantes geraram mais inferências neste suporte (vide Quadro 5, 

seção 4.1). No suporte impresso, os participantes P1 e P3 geraram todas as categorias de 

inferências, já os participantes P2, P3 e P5 não geraram inferências preditivas. O P2 foi o 

único que gerou mais inferências nesse suporte. O P3 foi o único a gerar todas as inferências 

nos dois suportes, e a única a obter escores máximos nos dois suportes, porém, não se pode 

afirmar que gerar todos os tipos de inferência tenha garantido os escores máximos, pois, 

embora o P1 também tenha gerado todos os tipos de inferência na leitura do texto impresso, e 

obtido o escore máximo no teste correspondente, os participantes P2 e P4 também geraram 
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todas as inferências na leitura do texto digital, mas não atingiram escores máximos, enquanto 

o P5, que não gerou uma categoria de inferências, o fez. 

Verificamos também na seção 4.1, que o tempo de leitura dos participantes apresentou 

pouca diferença entre os diferentes suportes (vide Quadro 6), sendo que, com exceção dos 

participantes P3 e P4, os tempos foram condizentes com o número de inferências geradas – se 

maior no suporte digital, mais tempo de leitura nesse suporte. A maior diferença entre um 

suporte e outro foi de dois minutos e três segundos a mais na leitura do suporte impresso pelo 

P4 (embora tenha gerado o mesmo número de inferências em ambos os suportes), e a menor 

diferença foi de trinta e cinco segundos a mais no suporte impresso pelo P2. 

Conforme já mencionado, a diferença na geração de inferências entre os dois suportes 

foi muito pouco significativa, e não podemos afirmar que tenha sido de fato o suporte a causar 

tais diferenças, o que nos leva a responder nossa segunda pergunta de pesquisa: 

 

O tipo textual, i.e, o texto argumentativo ou expositivo, interfere na geração de inferências? 

 

 Nossa hipótese era de que os diferentes tipos textuais também interfeririam no 

processo de geração de inferências, além dos suportes, embasando-nos no estudo de Caldart 

(2012), o qual indica que os tipos por ela utilizados (texto narrativo e narrativo-expositivo) 

exerceram mais influência na geração de inferências do que os gêneros textuais que ela 

investigou (narrativa literária e notícia). Tendo em vista os dados obtidos em nossa análise, é 

provável que as poucas diferenças ocorridas nas leituras dos dois textos, tenham sido causadas 

não exatamente pelo suporte e sim, pelos tipos – textos expositivo e argumentativo. 

 Na análise das imagens gravadas pela câmera da pesquisadora, bem como na análise 

de suas anotações, foi possível observar que os cinco participantes da pesquisa, ao realizarem 

a leitura no suporte digital, não fizeram o uso esperado de tal suporte. Nenhum dos 

participantes acessou os links disponibilizados ao longo do texto no suporte digital.  

 

―Uma sigla RIF Reduction In Force não sei o que que é isso‖ (P1, quinto parágrafo). 

―Opt-out movement não sei o que isso significa‖ (P2, sétimo parágrafo). 

 

―Ah REDUCTION IN FORCE eu nunca ouvi falar disso eu não sei exatamente o que é esse 

grupo ou ... seja lá o que for‖ (P3, quinto parágrafo). 
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―Ahn é é difícil não/ você não focar nessas palavras que estão destacadas digamos assim 

academic skills‖ (P4, segundo parágrafo). 

 

―Mothers Against Drunk Testing ... parece ... não é ... aparenta não ser sobre escola‖ (P5, 

sétimo parágrafo). 

 

 Esses excertos trazem exemplos de expressões que estavam linkadas no texto e que 

geraram dúvida por parte dos participantes. O P4 chega a mencionar que a expressão 

academic skills está ‗destacada‘ no texto, mas ele não percebe que pode clicar sobre a palavra. 

Mesmo afirmando que não conheciam determinada expressão e ainda que demonstrassem 

curiosidade em saber, os participantes – todos cursando as disciplinas de Leitura e Produção 

Escrita (II, III ou IV no momento da coleta de dados) – não apenas ignoraram os links 

disponibilizados no texto, mas também os outros links alojados no blog, tampouco 

pesquisaram tais termos em outros sites (assim como em nenhum momento usaram o 

dicionário impresso).  

Vale ressaltar que durante a leitura no suporte impresso, também não houve consulta 

ao dicionário impresso, nem a dicionários online. Esses dados, já mencionados na seção 4.1, 

ainda que se trate de apenas cinco participantes, nos surpreenderam pelo fato desses 

participantes cursarem as aulas de leitura, bem como as aulas de descrição linguística na 

graduação, em que os alunos são expostos ao uso constante de dicionários. É um dado que 

atenta para o trabalho com diferentes suportes nas aulas de leitura. É claro que não podemos 

esquecer a precariedade de nossas universidades públicas, que enfrentam muitos problemas.  

No Laboratório de Línguas, onde foi realizada nossa coleta, apenas dois computadores 

estavam funcionando, o que dificulta muito o trabalho dos professores que desejam utilizar 

esse laboratório para atividades, como a leitura digital.  Entretanto, há turmas em que todos os 

alunos possuem computadores, desse modo, é possível e necessário levar textos digitais para a 

sala de aula, pois trata-se de futuros professores que necessitam saber fazer uso da 

multimodalidade antes de ensinar.  

 Durante os testes-piloto, a pesquisadora percebeu a necessidade de utilizar-se de uma 

tática para evitar qualquer possibilidade dos links não serem percebidos pelos participantes, 

assim, na coleta de dados, em momento de explicações durante o teste no suporte digital, ela 

gesticulou, passando o mouse pelos links a fim de tentar chamar a atenção dos participantes 
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para eles. Como é possível observar na Figura 3, os links estavam em cor diferente do restante 

do texto (cinza) e ao passar e/ ou fixar o mouse sobre eles, sua cor mudava para vermelho. 

 

Figura 3: Links disponibilizados no texto digital 

 

Fonte: Blog Pesquisa do Mestrado
22

 

 

Contudo, a estratégia da pesquisadora não surtiu efeito e os participantes não 

utilizaram os recursos disponíveis. Logo, é como se ler o texto no computador não tivesse 

nenhuma diferença com a leitura no papel, a não ser pelo fato de que no papel os participantes 

poderiam destacar o que quisessem com auxílio de caneta ou marca texto – estratégia 

utilizada por três dos cinco participantes.  

Coscarelli (2016 b), Paiva (2016) e Rojo (2004 b; 2009), conforme já tratado no 

Capítulo II, discorrem sobre as novas habilidades que surgem com a leitura na tela digital e a 

importância dos leitores desenvolverem esses novos letramentos para obterem sucesso na 

compreensão desse novo tipo de leitura. Esse comportamento despertou a curiosidade da 

pesquisadora, pois, apesar de três participantes relatarem no questionário de perfil do leitor 

que não costumam ler blogs, e portanto, compreendemos que não acessem os links, já que não 

costumam manusear o suporte,  nem mesmo os participantes que afirmaram realizar esse tipo 

de leitura com frequência, acessaram os links. Desse modo, após a coleta dos dados, a 

pesquisadora conversou informalmente com os cinco participantes, a fim de investigar a razão 

                                                           
22

 Disponível em: <www.pesquisamestrado.blogspot.com.br> Acesso em: 10 dez. 2016 
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de não terem feito o uso adequado das palavras linkadas na tela digital. Os participantes P1 e 

P3 – que leem blogs com frequência – alegaram não lembrar de ter visto palavras de outra cor 

no texto, que pudessem ser links. O P2 relatou não ter clicado nas palavras porque acreditou 

que elas levariam a sites de propagadas, o que, segundo ele, geralmente acontece quando clica 

nesses recursos, mas isso depende muito do contexto. Pela experiência da pesquisadora, links 

em reportagens costumam levar a informações mais detalhadas. Já o P4 – que menciona nos 

registros de protocolos verbais as palavras ‗destacadas‘ – afirmou ter conhecimento de como 

os links funcionam e disse não saber por que, mas acreditou que as palavras estavam apenas 

destacadas e o P5 afirmou também não ter percebido que era possível clicar sobre elas. 

 O fato de que os recursos disponibilizados no blog não foram utilizados, não nos 

permite apontar que as inferências geradas pelos participantes tenham sido influenciadas por 

este suporte e desse modo, concluímos que, possivelmente, os diferentes tipos influenciaram 

nesse processo. No questionário retrospectivo, o P2 relatou que os subtítulos do texto digital 

não corresponderam ao que ele leu nos parágrafos, por exemplo. O P4 afirmou que, assim 

como no texto impresso, alguns parágrafos do texto digital eram mais complexos e o P5 

afirmou que no texto digital faltou coerência, o que pode estar relacionado à questão dos 

subtítulos, mas esses participantes não foram claros em suas asserções, que podem estar, na 

verdade, relacionadas a questões de vocabulário.  

 Quanto ao grau de dificuldade dos textos (vide Quadro 11), embora tenhamos relatado 

na seção 3.2.1, que os dois textos apresentaram menos de três pontos de diferença em termos 

de densidade lexical e menos de um ponto em termos de complexidade gramatical – o que os 

aproxima bastante em termos de dificuldade, três participantes classificaram o texto impresso 

– argumentativo como fácil e apenas um participante deu essa classificação para o texto 

digital – expositivo. Três participantes classificaram este texto entre razoavelmente fácil e 

difícil. Houve um participante que o classificou como muito fácil, assim como apenas um 

participante classificou o texto impresso – argumentivo como difícil. Assim sendo, pela 

maioria dos participantes, o texto digital – expositivo foi mais difícil que o texto impresso – 

argumentativo, e conforme relatado na seção 4.1, quatro dos cinco participantes geraram mais 

inferências durante a leitura desse texto. Assim sendo, podemos inferir que o tipo expositivo 

foi mais dificultoso para os participantes e promoveu mais inferências, e não o suporte digital 

em que estava alojado. 

 Enquanto o texto impresso – argumentativo é um típico texto escrito em terceira 

pessoa, de caráter mais científico, o texto digital – expositivo se diferencia por ser escrito em 
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primeira pessoa, apresentar subtítulos e imagem, além dos links, já comentados, e por contar a 

experiência de uma amiga da autora, a professora ―Teresa‖, para com ela trazer à tona 

algumas reflexões sobre o modo de avaliação padronizada. Os subtítulos podem ter causado 

certa miscelânea devido ao fato de alguns participantes não conseguirem relacioná-los ao que 

o texto dizia – uma falha na compreensão.  

 No entanto, entendemos que as divergências entre os dois tipos textuais podem ser 

consideradas insuficientes para assegurar sua influência na compreensão de nossos 

participantes. Por isso, apontamos maneiras mais seguras de averiguar esse dado, em estudos 

futuros, mais adiante – seção 5.2. Finalmente, nossa terceira pergunta de pesquisa: 

 

Quanto maior o número de inferências, melhor o desempenho em leitura, medido pelos testes 

de compreensão? 

 

 Nossa hipótese em relação a esta pergunta era de que os participante (s) com o maior 

número de inferências geradas seria (seriam) aquele (s) com melhor desempenho nas leituras, 

de acordo com os resultados nos testes de compreensão. Todavia, os dados descritos e 

analisados na seção 4.2.1, mostram que não. Assim, mais uma de nossas hipóteses foi 

refutada. 

 Em ambos os textos, o P4 foi quem mais gerou inferências e o P5 foi quem menos 

inferiu. Pela nossa hipótese, estes dois participantes deveriam ter obtido o maior e o menor 

escore nos testes de compreensão, respectivamente. Entretanto, conforme já exposto na seção 

4.2.1, Quadro 9, a diferença entre eles, na média dos dois testes, foi de apenas 0,25. O P4 não 

obteve o melhor desempenho em nenhum dos testes. Os melhores resultados foram do P3, 

segundo participante a gerar mais inferências durante a leitura do texto digital e terceiro a 

mais inferir na leitura do texto impresso, sendo que sua média foi de 5,0 pontos – 100% de 

acerto em ambos os testes. Este participante considerou, de acordo com o questionário 

retrospectivo, o texto digital muito fácil e o texto impresso, fácil. Também considerou seu 

desempenho no teste do texto digital muito bom, e no teste do texto impresso, bom. 

 O P5 também não foi detentor dos menores escores. Eles foram atingidos pelo P2, que 

foi o segundo a menos inferir na leitura do texto digital e também o segundo a mais inferir na 

leitura do texto impresso. Porém, o participante, que atingiu 1,5 a menos que o P5 na média 

dos dois testes, obteve um ponto a menos no teste relativo ao texto em que houve o maior 

número de inferências. Ele considerou o texto digital razoavelmente fácil, tendo classificado 
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sua compreensão como razoável, e considerou o texto impresso, difícil, relatando ter 

apresentado uma compreensão ruim.  

Vale ressaltar que o participante relatou, no questionário retrospectivo, sentir-se 

sonolento durante os testes. Além disso, esse participante foi o único a ler dois parágrafos, o 

quarto e o quinto do texto digital, sem verbalizar – como é possível verificar em seu registro 

de protocolos verbais (Apêndice G) – porém, isso não afetou seus resultados no teste de 

compreensão. As questões que o participante não acertou (Q3 e Q4) tratavam de informações 

encontradas no terceiro parágrafo, onde a autora reporta a comparação entre ela e sua colega, 

e nos três últimos parágrafos que tratavam da possibilidade de as avaliações auxiliarem 

professores e alunos, e o participante verbalizou sobre os referidos parágrafos. 

O P1 obteve o segundo melhor resultado nos escores, com 100% de acerto no teste 

referente ao texto impresso (em que foi o segundo a menos gerar inferências) e tendo errado 

apenas uma questão no teste do texto digital (em que foi o segundo a mais inferir). Esse 

participante considerou os dois textos fáceis e seu desempenho razoável em ambos os testes. 

O P4, que gerou mais inferências nas leituras, totalizando 122 de 292 inferências, obteve o 

terceiro maior escore e, apesar de ter inferido mais na leitura do texto impresso, seu resultado 

foi melhor no teste do texto digital. Em seu questionário retrospectivo, ele relatou considerar 

o texto digital difícil e o texto impresso, razoavelmente fácil e considerou ter apresentado uma 

boa compreensão do texto digital e uma compreensão muito boa do texto impresso.  

Finalmente, o P5, que gerou apenas 21 inferências, obteve o quarto melhor escore – 

apenas 0,25 abaixo do P4 e 1,5 acima do P2. Ele gerou apenas uma inferência a mais na 

leitura do texto digital, em cujo teste de compreensão se saiu melhor, com 100% de 

aproveitamento. O participante avaliou o texto digital como razoavelmente fácil e o texto 

impresso ela considerou fácil. Quanto a seu desempenho, ele acreditou ter sido muito bom em 

ambos os testes de compreensão. Dado o exposto, verificamos que o maior número de 

inferências geradas durante as leituras não propiciou os melhores resultados nos testes de 

compreensão leitora.  

Outro aspecto a ser pensado, é fato de que o participante que se saiu melhor nos testes 

de compreensão não é aquele que mais habitualmente lê. Isso porque, do participante com o 

melhor escore, ao participante com o menor, todos os leitores participantes desta pesquisa 

demonstraram, em suas respostas ao questionário de perfil do leitor, ler com bastante 

frequência – independentemente do propósito e do tipo de publicação. Estudos que envolvam 

um número maior de participantes, provavelmente apontariam resultados diferentes. Há ainda 
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que se considerar que ter conhecimento de que se está participando de um experimento sobre 

leitura pode influenciar as respostas nesse tipo de instrumento. 

Este capítulo tratou da análise e discussão dos dados obtidos, por meio dos 

instrumentos utilizados em nosso estudo, os quais não consideramos como resultados, e sim, 

como ‗provocações‘ que corroboraram, ainda que passíveis de ressalvas, com apenas uma de 

nossas hipóteses: a influência dos tipos textuais na geração de inferências. O próximo capítulo 

apresenta nossas considerações finais, as limitações e as implicações pedagógicas desta 

pesquisa. 
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5. CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES 

PEDAGÓGICAS DA PESQUISA 

 

 Dispondo-nos dos dados já analisados e discutidos, apresentamos neste capítulo nossas 

considerações finais referentes à compreensão de leitores proficientes em Língua Inglesa, 

graduandos em Letras Inglês, durante a leitura de textos na tela digital e no papel. 

Apresentamos na seção 5.1, nossas conclusões, amparando-nos nos dados obtidos e 

elencamos na seção 5.2, as limitações de nosso estudo, bem como algumas recomendações, a 

fim de auxiliar os estudos similares que venham ser desenvolvidos, futuramente. 

 

 

5.1 Considerações finais 

 

 A leitura é uma atividade cognitiva que demanda uma série de procedimentos, sem os 

quais, não é possível ao leitor compreender o que lê. Inicialmente, é necessário aprender a ler 

letra por letra, palavra por palavra, até que seja possível ler uma frase completa (DEHAENE, 

2012). Quando se atinge esse estágio, começa-se a ler frase por frase e quando esse leitor 

iniciante se dá conta, já está lendo um texto por inteiro. Parece um tanto quanto ‗simples‘ não 

é? Entretanto, mesmo quando o leitor chega ao nível de ler o texto completo, não se pode 

afirmar que ele é um leitor proficiente. Mas por quê? 

 Nosso estudo buscou responder a essa questão, apresentando um dos níveis mais altos 

da compreensão leitora: a geração de inferências. Por meio dela, o leitor é capaz de olhar para 

o texto tal qual se olha para um espelho e então, enxergar as imagens que esse espelho 

oferece, de acordo com a sua posição perante ele (LEFFA, 1996). Ou seja, por meio da 

geração de inferências, é possível que o leitor compreenda o texto perpassando suas linhas, 

buscando em seus conhecimentos ou mesmo em suas dúvidas, em suas opiniões e crenças, 

isto é, em sua ‗posição‘, em seu conhecimento prévio (ANDERSON; PEARSON, 1995; 

DAY; BAMFORD, 1998; RUMELHART, 1980; VAN DIJK; KINTSCH, 1983; 1985; entre 

outros) o que o texto realmente pode dizer. 

  Esse estágio, assim como o monitoramento da compreensão leitora, faz daquele leitor 

capaz de ler um texto por completo, finalmente, um leitor proficiente (ANDRADE; GIL; 

TOMITCH, 2012; FINGER-KRATOCHVIL, 2010; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 

1993). Pensando em leitores proficientes em Língua Inglesa e na eclosão de textos digitais, 
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resultante da expansão da Internet e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TDICs), 

tecemos o objetivo principal desta pesquisa: verificar a compreensão leitora de graduandos do 

2º ao 4º ano de Letras Inglês, da UNICENTRO - PR, perante a leitura de textos em Língua 

Inglesa, observando as possíveis diferenças no processamento leitor em dois diferentes 

suportes: o papel (suporte tradicional de leitura) e a tela digital.  

 Tal objetivo foi alcançado por meio da geração de inferências, investigada por meio 

dos protocolos verbais de pausa (CAVALCANTI, 1987; 1989; TOMITCH, 1995), realizados 

pelos envolvidos durante a leitura de dois textos de tipos diferentes, um para ser lido no 

suporte digital e outro para a leitura no suporte impresso. Após um longo caminho de estudos 

e de coleta dos dados com os participantes selecionados, chegamos às provocações resultantes 

de nossa pesquisa – portanto, não ‗resultados‘. 

As diferenças que poderiam ser ocasionadas pelos suportes, foram descartadas deste 

estudo porque os participantes não usufruíram dos recursos disponibilizados no blog criado 

pela pesquisadora – o que fez com que não houvesse diferença com a leitura no papel. Desse 

modo, concluímos que os tipos textuais podem ter influenciado nas diferenças, mesmo que 

sutis, que ocorreram no número de inferências e na frequência com que foram geradas, 

corroborando com o estudo de Caldart (2012). Verificamos também, que o participante que 

mais gerou inferências nos dois textos não foi o mesmo que obteve os melhores escores nos 

testes de compreensão leitora, assim como o participante que menos inferiu durante as duas 

leituras, não foi quem apresentou os escores mais baixos. 

A geração de inferências é defendida por muitos estudiosos como um processo 

fundamental que atua como um facilitador na compreensão leitora (BARETTA, 2008; 

COLOMER; CAMPS, 2002; DURAN, 2009; IZA; ESQUERRO, 2000; KINTSCH; 

KINTSCH, 2005; KLEIMAN, 1989; 2016; TRABASSO, 1980, entre outros). Diante disso, 

podemos deduzir que, quanto mais inferências o leitor fizer, melhor será sua compreensão.  

Contudo, conforme mencionado anteriormente e detalhado na seção 4.3, o maior e o 

menor número de inferências não foram correspondentes ao maior e menor escore nos testes 

de compreensão leitora. Ademais, dois participantes obtiveram melhor desempenho no teste 

de compreensão referente ao texto em que menos geraram inferências. Esses dados indicam a 

possibilidade de inferências geradas off-line – depois da leitura (IZA; ESQUERRO, 2000), 

terem interferido nos resultados dos testes. Há ainda, a possibilidade de outro processo, como 

o monitoramento da compreensão, ter influenciado nos dados resultantes. Entretanto, mais 

uma vez lembramos nosso exíguo número de participantes. Cremos que se tivéssemos ao 
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menos o dobro (10 participantes), poderíamos confrontar esses dados com mais propriedade – 

embora, mesmo que atingíssemos tal número, isso não mudaria o número de inferências 

geradas, tampouco os escores dos cinco envolvidos.  

Outra questão a se considerar é a proficiência leitora dos participantes do estudo. 

Todos eram estudantes do 2º ao 4º ano do curso de Letras Inglês no momento da coleta de 

dados, com rendimento acima da média nas disciplinas de Leitura e Produção Escrita em LI. 

Há que se considerar que, por serem de níveis diferentes na graduação, o nível de proficiência 

na língua também pode apresentar discrepância entre os participantes, pois obter uma média 

88 no 2º ano não é o mesmo que obter essa média no 3º ou 4º ano do curso. Daí a relevância 

de se aplicar um teste de proficiência específico para a pesquisa, conforme tratamos adiante, 

na seção 5.2. Há ainda que se ponderar, novamente, o fato de que, por serem leitores 

proficientes na L2, é possível que os participantes não tenham percebido algumas das 

inferências automaticamente geradas por eles, fato que os impediu de verbalizá-las 

(MEURER, 1991). 

Quanto à análise dos questionários retrospectivos, observamos que apenas um 

participante avaliou o texto digital como muito fácil e nenhum dos textos foi avaliado como 

muito difícil. Quanto ao desempenho de cada um, nenhum dos participantes avaliou ter tido 

um desempenho excelente durante as leituras, mas houve casos de participantes que 

acreditaram ter um desempenho melhor do que de fato ocorreu, o que pode indicar uma falha 

em seu monitoramento da compreensão (ANDRADE; GIL; TOMITCH, 2012; FINGER-

KRATOCHVIL, 2010; GAGNÉ; YECOVICH; YECOVICH, 1993). 

Conforme os dados resultantes dos perfis de leitor, todos os participantes cultivam o 

hábito da leitura, haja vista o fato de serem universitários e, além disso, todos comprometidos 

com projetos de pesquisa, portanto, a hipótese do participante que mais inferiu e que obteve 

os melhores escores ser aquele que mais lê habitualmente, foi refutada. De modo geral, 

podemos afirmar que os participantes obtiveram bom desempenho nos testes de compreensão, 

visto que apenas um participante obteve menos de três acertos – em um dos testes. 

Além disso, salientamos que os participantes leram rapidamente, sendo que suas 

sessões duraram 60 minutos, com a leitura dos dois textos e a realização dos testes de 

compreensão leitora. Apenas um participante – o qual gerou o maior número de inferências 

em ambas a leituras – concluiu o experimento em 90 minutos.  

Novamente, pontuamos que tudo o que pudemos averiguar por meio de nossa 

metodologia são provocações, as quais levam a novos questionamentos: 
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• Como instigar os leitores a fazer uso dos recursos disponíveis em suporte digital, a fim 

de que tais recursos auxiliem a trilhar um percurso que, de fato, conduza a uma melhor 

compreensão e torne essa leitura realmente diferenciada em comparação à leitura no papel? 

• Quanto mais divergentes os textos em suas características, maior o nível de 

compreensão inferencial exigido do leitor? 

• De que forma as inferências geradas off-line podem interferir no processo daquelas 

geradas on-line? Qual desses processos pode auxiliar mais na compreensão? 

• De que forma o monitoramento da compreensão pode auxiliar no processo de geração 

de inferências? 

Nossa pesquisa verificou a compreensão leitora, por meio da geração de inferências, 

em estudantes universitários proficientes em Língua Inglesa, tendo como critérios de inclusão:  

• Graduandos matriculados do 2º ao 4º anos de Letras Inglês; 

• Graduandos com médias acima de 88 pontos na disciplina de Leitura e Produção 

Escrita em Língua Inglesa; 

• Graduandos aprovados em teste de suficiência da disciplina supracitada, com médias 

acima de 88 pontos. 

 Ademais, além dos questionários elaborados, nossos instrumentos foram dois textos 

em Língua Inglesa, um para a leitura na tela digital e um para a leitura no papel, sendo que 

cada texto se apresenta em um tipo distinto ao outro. Tais critérios e instrumentos 

apresentaram certas limitações em nossa pesquisa, as quais, juntamente com algumas 

recomendações para pesquisas futuras, serão abordadas em nossa próxima seção. 

 

 

5.2 Limitações da pesquisa e recomendações para estudos futuros 

 

 Embora muitos estudos se ocupem da compreensão por meio da geração de 

inferências, não encontramos estudos que investiguem este processo, na Língua Inglesa, 

comparando a leitura na tela digital e a leitura no papel, nem estudos que se utilizem de textos 

argumentativos em comparação com os textos expositivos – conforme detalhamos em nossa 

metodologia. Isso torna esta pesquisa inovadora e relevante para a academia. Porém, tivemos 

algumas limitações, as quais tornam necessário rever alguns pontos, a fim de que seja possível 

aprimorar futuros estudos e assim, alcançar o objetivo que propomos, mais completamente. 
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Número de participantes 

 

Nosso estudo teve apenas cinco participantes, um número bastante baixo, que poderia 

ter diminuído ainda mais, caso um ou mais participantes não houvesse verbalizado, ou algum 

problema técnico ocorresse, por exemplo. Por isso a relevância de uma pesquisa que englobe 

um número maior de participantes, o que validaria mais o estudo. 

 

Nível de proficiência 

 

 A pesquisadora optou por verificar a compreensão leitora de estudantes proficientes na 

Língua Inglesa, mas seria interessante investigar também leitores iniciantes ou intermediários. 

Independente do nível de proficiência dos envolvidos é recomendável que esse critério seja 

avaliado por meio de testes de proficiência elaborados por quem desenvolver a pesquisa.  

Neste estudo, a pesquisadora optou por selecionar seus participantes por meio de suas 

médias na disciplina e teste de suficiência, já mencionados, o que pode acarretar problemas 

burocráticos, além de limitar o número de participantes e colocar em dúvida a igualdade na 

proficiência dos participantes, devido ao fato, já exposto na seção 5.1, de que o nível de 

proficiência do 2º, 3º e 4º ano difere entre esses grupos. Outra recomendação é o trabalho com 

apenas um nível da graduação. 

  

Os textos e seus suportes 

 

 Nosso estudo objetivava verificar as diferenças entre a leitura na tela digital e a leitura 

no papel. No entanto, como os participantes ignoraram os recursos disponibilizados no blog, 

não foi possível detectar diferenças na geração de inferências que possam ter sido ocasionadas 

por esse suporte, e acabamos por considerar que as mínimas diferenças ocorridas, se deram 

pelos tipos dos textos, embora reconheçamos as ressalvas em relação à forma com que 

trabalhamos essa possível variável. 

 Logo, seria recomendável o trabalho com dois textos do mesmo tipo na tela digital e 

no papel, ou, um texto argumentativo e outro expositivo para a leitura digital, bem como para 

a leitura impressa. Nesse caso, um grupo de leitores faria a leitura na tela digital e outro grupo 

realizaria a leitura no papel. Também consideramos plausível acrescentar uma questão 

específica, no questionário retrospectivo, a respeito do tipo de cada texto, de maneira a 
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assegurar a hipótese da influência dos tipos textuais. Outro ponto a salientar é que a 

pesquisadora não alertou os participantes sobre os links no blog, pois queria averiguar se os 

participantes apresentariam esse letramento por espontânea vontade. 

 Não obstante nossas limitações, acreditamos que a pesquisa contribuiu para os estudos 

da psicolinguística e da linguística aplicada, por averiguar a compreensão leitora dos 

universitários, que já são ou virão a ser professores de Língua Inglesa, possibilitando uma 

amostra, ainda que em pequena escala, de como esses indivíduos estão lendo, seja a leitura na 

tela digital ou no papel, em âmbito universitário – fato que necessita ser discutido, 

especialmente nas licenciaturas em línguas. Ademais, nossa pesquisa é mais um estudo que 

atesta, apesar de não mostrar exatamente o que era esperado, a importância de gerar 

inferências durante o ato de ler e com isso, a importância de se desenvolver esse componente 

no ensino de leitura, visando a leitores mais críticos. Passemos para a próxima seção, que 

propõe algumas implicações pedagógicas advindas deste estudo. 

 

 

5.3 Implicações pedagógicas 

 

 Os dados desta pesquisa reforçam a necessidade de uma pedagogia voltada para os 

multiletramentos, não apenas no âmbito escolar, mas também com estudantes universitários. 

Foi possível observar que, apesar de o uso das tecnologias ser tão recorrente nos dias atuais, 

podendo ser entendido como algo ‗banal‘, os universitários que fizeram parte deste estudo 

leram um texto na tela digital sem utilizar os recursos nela disponíveis – recursos que, 

obviamente, não são encontrados no papel – e esse comportamento resultou em uma 

transposição do papel para a tela digital, como se não houvesse qualquer diferença entre os 

dois suportes, a não ser pela tela propriamente dita e o uso do mouse. 

 Isso implica em aulas de leitura que exijam mais dos alunos, em relação aos recursos 

digitais, principalmente nas licenciaturas. Pode parecer óbvio o que é um link, como e para 

quê utilizá-lo; pode parecer que uma imagem esteja no texto para deixá-lo mais apelativo, mas 

na verdade esses detalhes são disponibilizados nos textos para levar o leitor a uma 

compreensão maior do que lê e ele precisa ter consciência disso. A leitura no papel também é 

multimodal (KRESS, 2001), os leitores precisam saber reconhecer o que é título/ subtítulo, o 

que é texto, bem como reconhecer o nome do autor e a fonte de onde o texto foi retirado, a 
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data da publicação. São ‗detalhes‘ que fazem a diferença na compreensão, e não podem passar 

despercebidos. 

Além de não fazerem uso dos recursos digitais, os participantes não usaram o 

dicionário impresso disponibilizado. É comum encontrarmos estudantes que não sabem usar o 

dicionário impresso, mas trata-se de graduandos que, inclusive, utilizam o dicionário em uma 

das disciplinas da grade curricular, para os estudos de fonética, fonologia e morfologia da 

Língua Inglesa.  Vale ressaltar que os dois participantes que estão no 3º e 4º ano, já passaram 

pela prática do estágio, onde devem ensinar seus alunos que não sabem utilizar o dicionário.  

Não estamos afirmando que esses participantes não sabem usar o dicionário, mas que não 

terem feito uso dele em nenhum momento, é um fato curioso. Nuttal (1996) enfatiza que o 

professor de L2 deve ensinar a seus alunos que eles não têm que procurar o significado de 

todas as palavras desconhecidas, mas em determinados momentos isso é necessário, é uma 

estratégia que não pode ser ignorada. 

Ainda que as estratégias de leitura não tenham sido investigadas nesta pesquisa, 

relatamos que elas são o conhecimento condicional, o qual atua em conjunto com os 

conhecimentos declarativo e procedimental (FINGER-KRATOCHVIL, 2010; PARIS; 

LIPSON; WIXON, 1983; 1994) – do qual a geração de inferências faz parte. Desse modo, ser 

estratégico é condição para ser proficiente, na língua e na leitura (no papel e na tela digital), e 

a leitura na tela digital pode exigir estratégias diferenciadas (COSCARELLI, 2016 a; PAIVA, 

2016), mas não descarta as estratégias de leitura tradicional. Logo, o ensino de estratégias que 

abranjam as leituras em diferentes suportes é fundamental em sala de aula, para que os alunos 

leitores infiram mais, compreendam melhor e pratiquem mais a leitura como prática letrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, J. M. F. Breve história da Internet. Portugal. Universidade do Minho, 

Departamento de Sistemas de Informação, 2005. Disponível em: 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/3396> Acesso: 22 nov. 2015. 

  

AMARAL, A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. Blogs: mapeando um objeto. In:______. 

(orgs.) Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação São Paulo: Momento Editorial, 2009. 

p. 27-53. 

 

ANDERSON, R. C.; PEARSON, P. D. A schema-theoretic view of basic processes in reading 

comprehension. In: CARREL, P.; ESKEY, D.; DEVINE, J. E. Interactive approaches to 

second language reading. 6º ed. Nova York: Cambridge Applied Linguistics, 1995. p. 37-55. 

 

ANDRADE, M. W. C. L.; DIAS, M. G. B. B. Processos que levam a compreensão de 

textos. Psicologia em Estado, Maringá, v.11, n.1, jan.-abr. 2006. p. 147-154. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n1/v11n1a17 > Acesso em: 21 jan. 2016. 

 

ANDRADE, A. M. T; GIL, G.; TOMITCH, L. M. B. Percepção de estratégias de leitura 

em LE de alunos universitários. Revista (CON)TEXTOS Linguísticos, Vitória, n. 6. 2012. 

P. 7-17. Disponível em: 

<http://periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos/article/view/3391/2654> Acesso em: 21 jan. 

2016. 

 

ARAÚJO, J. PINHEIRO, R. C. Letramento hipertextual: por uma análise e redefinição do 

conceito. RBLA, Belo Horizonte, v. 12, n. 4, 2012. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rbla/2012nahead/aop0412 > Acesso em: 01 jul. 2016. p. 811-834. 

 

AQUINO, M. C. Os blogs na web 2.0: publicação e organização coletiva de informação. In: 

AMARAL, A.; RECUERO R.; MONTARDO, S. (orgs.) Blogs.Com: estudos sobre blogs e 

comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 237- 256. 

 

BADDELEY, A. O que é a memória. In: ______. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 

13-30. 

 

BARETTA, L. The performance of proficient EFL readers when reading to recall and to 

summarize expository texts. 1998. Dissertação (Mestrado em Letras Inglês). Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: < 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/77366 > Acesso em: 23 jan. 2016. 

 

______. The process of inference making in reading comprehension: an ERP analysis. 

2008. Tese (Doutorado em Letras Inglês). Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. Disponível em: < https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91884> 

Acesso em 18 jan. 2016. 

 

BENDER, L. S. Desempenho de leitores iniciantes em língua inglesa: textos do gênero 

anúncio de utilidade pública – PSA. 2016. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava.  

 



133 
 

 
 

BERNHARDT, E. B. Second-language reading as a case study of reading scholarship in the 

20th century. In: KAMIL, M. L. Handbook of reading research. v. 3. Nova Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2000. p. 791-809. 

 

BIANCAROSA, G.; GRIFFITHS, G. G. Technology tools to support reading in the digital 

age. The Future of Children, v. 22, n. 2. 2012.  

 

BRAGA, A. Teoria e método na analise de um blog: o caso Mothern. In: AMARAL, A.; 

RECUERO, R.; MONTARDO, S. (orgs.) Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. 

São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 75-91. 

 

CALDART, D. The effect of genre expectation on EFL students’ inference generation 

and reading comprehension. 2012. Dissertação (Mestrado em Letras Inglês). Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: < 

http://revistadogel.gel.org.br/rg/article/view/216 > Acesso em: 15 jan. 2016. 

 

CARVALHO, M. G. M. Leitura e mídia virtual: A construção da competência lexical 

através do blog. 2014. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos). Universidade Federal 

da Fronteira Sul, Chapecó. Disponível em: < 
http://www.uffs.edu.br/images/proppg/_Margarete_G_M_de_Carvalho.pdf > Acesso em: 15 

jul. 2016. 

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS. Unicentro entre universidades públicas brasileiras de 

excelência. 22 abr. 2016. Disponível em:< 
http://www2.unicentro.br/noticias/2016/04/22/unicentro-entre-universidades-publicas-

brasileiras-de-excelencia/> Acesso em: 21 jun. 2016. 

 

CHAVES, J.; LOPES, M. Metacognição e metalinguagem. In: PEREIRA, V. W.; GUARESI, 

R. (orgs.) Estudos sobre leitura: psicolinguística e interfaces. Porto Alegre: EdiPUCRS. 

2012. p. 21-30. Disponível em: < http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/estudossobreleitura.pdf > 

Acesso em: 21 jan. 2016. 

 

CHARTIER, R. Línguas e leituras no mundo digital. In: ______. Os desafios da escrita. 

Tradução: Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: UNESP, 2002. p. 11-32. 

  

CLINTON, V.; CARLSON, S. E.; SEIPEL, B. Linguistic markers of inference generation 

while reading. Journal of Psycholinguistic Research, v. 45, n. 3. 2016. p. 553-574. 

 

COLOMER, T.; CAMPS, A. O que é ler? In: ______. Ensinar a ler, ensinar a 

compreender. Trad. Fátima Murad. Reimpressão 2011. Porto Alegre: Artmed. 2002. p. 29-

57. 

 

COPE, B.; KALANTZIS, M. Multiliteracies: literacy learning and the design of social 

futures. Londres: Routledge, 2000. 

 

COSCARELLI, C.V. Abrindo a conversa. In: ______. Tecnologias para aprender. São 

Paulo: Parábola, 2016 a. p. 11-14. 

 

______. Navegar e ler na rota do aprender. In: COSCARELLI, C. V. Tecnologias para 

aprender. São Paulo: Parábola, 2016 b. p. 62-80. 



134 
 

 
 

DAVIES, F. Studying the reading process. In: _______. Introducing reading. Londres: 

Penguin, 1995. p. 83. 

 

DAY, R.; BAMFORD, J. Extensive reading in the second language classroom. Cambridge: 

Cambridge Language Education, 1998. 

 

―Default‖. Glossário de informática e tradução de termos informáticos. Disponível em: < 
http://visibilidade.net/tutorial/glossario-informatica.html> Acesso em: 03 jul. 2016. 

 

DEHAENE, S. Como lemos? In: ______. Os neurônios da leitura: como a ciência explica 

nossa capacidade de ler. Tradução: Leonor Scliar-Cabral. Porto Alegre: Penso, 2012. p. 25-

68.  

 

DURAN, G.R. As concepções de leitura e a produção do sentido no texto. Revista 

Prolíngua, Universidade Federal da Paraíba, v. 2, n. 2, jul-dez. 2009. p. 1-14. Disponível em: 

< http://periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua/article/viewFile/13427/7623> Acesso em: 21 

jan 2016. 

 

EBIZMBA GUIDE. The 15 most interesting blogs. 2014. Disponível em: 

<http://www.ebizmba.com/articles/blogs> Acesso em: 13 jun. 2016 

 

ERICSSON, K. A.; SIMON, H. A. Protocol Analysis: verbal reports as data. 2º ed. 

Cambridge: The MIT Press, 1993. 

 

ESCOBAR, J. L. Blogs como nova categoria de webjornalismo. In: AMARAL, A.; 

MONTARDO, S.; RECUERO R. (orgs.) Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. 

São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 219-235. 

 

FINGER-KRATOCHVIL, C. Estratégias para o desenvolvimento da competência lexical: 

relações com a compreensão em leitura. 2010. Tese (Doutorado em Letras) Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: < 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/94372 > Acesso em 20 jul. 2016. 

 

FISHER, O. Is testing creating a toxic culture in schools? In: THE HUFFINGTON POST. 

Education. 2016. Disponível em: < http://www.huffingtonpost.com/ossa-fisher/is-testing-

creating-a-tox_b_9955914.html?utm_hp_ref=teachers > Acesso em: 19 jun. 2016. 

 

FOLETTO, L. Blogosfera x campo jornalístico: aproximação e consequências. In: AMARAL, 

A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. (orgs.) Blogs.Com: estudos sobre blogs e 

comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 199. 

 

GAGNÉ, E. D; YECOVICH, C.W; YECOVICH, F.R. Reading. In:______. The cognitive 

psychology of school learning. Nova York: Harper Collins College Publishers, 1993. p. 267-

311. 

GAILLE, B. How many blogs are on the internet? WPVirtuoso. 20 nov. 2013. Disponível 

em: <http://www.wpvirtuoso.com/how-many-blogs-are-on-the-internet/> Acesso em: 22 mar. 

2016. 

 



135 
 

 
 

GERBER, R. M.; TOMITCH, L. M. B. Reading and cognition: do different reading 

purposes influence inference generation? Acta Scientiarum. Language and Culture, v. 30, n. 2. 

2008. p.139-147. 

 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. São Paulo: Revista 

de Administração de Empresas, v. 35, n. 2. 1995. p. 57-63. Disponível em: < 

http://rae.fgv.br/rae/vol35-num2-1995/introducao-pesquisa-qualitativa-suas-possibilidades > 

Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

GOODMAN, K. The reading process. In: CARREL, P.; ESKEY, D. E.; DEVINE, J. 

Interactive approaches to second language reading. 6º ed. Nova York: Cambridge Applied 

Linguistics, 1995. p. 11-21. 

 

GRABE, W. Reassessing the term ―interactive‖. In: CARREL, P.; DEVINE, J.; ESKEY, D. 

E. Interactive approaches to second language reading. 6º ed. Nova York: Cambridge 

Applied Linguistics, 1995. p. 56-69. 

 

HALLIDAY, M. A. K. Spoken and written laguage. 2º ed. Oxford: Oxford University 

Press, 1989. p. 61-91. 

 

IZA, M.; EZQUERRO, J. Elaborative inferences. Anales de Psicologia, v. 16, n. 2. 2000. 

Disponível em: < http://www.um.es/analesps/v16/v16_2/12-16_2.pdf> Acesso em: 22 jul. 

2016. p. 227-249. 

 

JOUVE, V. O que é a Leitura? In: ______. A leitura. Tradução: Brigitte Hervot. São Paulo: 

UNESP, 2002. p. 17-33. 

 

KEENAN, J. M.; POTTS, G. R.; GOLDING, J. M.; JENNINGS, T. M. Which elaborative 

inferences are drawn during reading? A question of methodologies. In: RAYNER, R.; 

BALOTA, D. A.; FLORES D‘ARCAIS, G. B. (Eds.). Comprehension processes in reading. 

Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990. p. 377-402. 

 

KINTSCH, W.; VAN DIJK, T. A. Toward a model of text comprehension and production. 

Psychological Review, v. 85, n. 5, set. 1978. Disponível em: <http://www.someya-

net.com/01-Tsuyaku/Reading/vanDijk_Kintsch_Model.pdf> Acesso em: 15 jul. 2016.  

 

KINTSCH, W. Comprehension: a paradigm for cognition. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. 

 

______.; KINTSCH, E. Comprehension. In: PARIS, S.G.; STAHL, S.A. Children’s reading 

comprehension and assessment. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2005. p. 

71-92. 

 

______.; RAWSON, K. A. Compreensão. In: SNOWLING, M.; HULME, C. (orgs). A 

ciência da leitura. Porto Alegre: Penso. 2013. p. 227-244. 

 

KLEIMAN, A. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escolar. In: _____. Os 

significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. 10º ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2008. p. 15-61. 

 



136 
 

 
 

______.  Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 16º ed. Campinas: Pontes, 2016. 

 

KOMESU, F. C. Blogs e as práticas de escrita sobre internet. In: MARCUSCHI, L. A.; 

XAVIER. A. C. (Orgs.) Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de 

sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. p. 135-146. 

 

KRESS, Gunther. Multimodality in Multiliteracies: literacy learning and the design of 

social  futures. Londres: Routledge, 2001. 

 

______; VAN LEEUWEN, T. Introdução. In: ______.Reading images: the grammar of 

visual design. 2 ed. Londres: Routlegde, 2.ed. 1996. p. 38-39. 

 

LANDRY, K.L. Schemata in second language reading. The reading matrix, v. 2, n. 3, set. 

2002. Disponível em:< http://www.readingmatrix.com/articles/landry/> Acesso em: 20 jan. 

2016. 

 

LARA, J. Os gêneros jornalísticos com conteúdo informativo (a notícia, a reportagem e a 

entrevista) nas aulas de língua portuguesa: desvelando a linguagem pretensamente neutra. 

2007. Disponível em: < http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/357-4.pdf 

> Acesso em: 24 jun. 2016. 

 

LEFFA, V. J. Aspectos da leitura: uma perspectiva psicolinguística. Porto Alegre: Sagra, 

1996. 

 

______. Perspectivas no estudo da leitura: texto, leitor e interação social. In: LEFFA, V. J.; 

PEREIRA, A. E. (Orgs.) O ensino da leitura e produção textual: alternativas de renovação. 

Pelotas: Educat, 1999. p. 13-37. 

 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2008. 

 

______. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. 

R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 

2010. p. 19-38.  

 

______. Compreensão textual como trabalho criativo. In: Universidade Estadual Paulista. 

Prograd caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2011. v. 11. p. 89-103. 

 

MEURER, J. L. Schemata and reading comprehension. Ilha do Desterro. Universidade 

Federal de Santa Catarina, 1991. p. 167-184. 

 

______. Genre as diversity, and rhetorical mode as unity in language use. Ilha do 

Desterro. Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. p. 61-82. Disponível em: < 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/7602 > Acesso em: 03 ago. 2016. 

 

MCLEAN. A. C. Active learner involvement. In: ______. Destroying the teacher: the need 

for learner-centered teaching. English Teaching Forum, v. 50, n. 1. 2012. Disponível em:  

< https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/50_1_10_pp32-

35_reflections_destroying.pdf > Acesso em: 19 jun. 2016. 



137 
 

 
 

MILLER, C. R. Gênero textual agência e tecnologia. Organização: Angela Paiva Dionisio e 

Judith Hoffnagel. Tradução: Judith Hoffnagel. São Paulo: Parábola, 2012. p. 11-47. 

 

NARVAEZ, D.; RUIZ, A.B.;  VAN DEN BROEK, P. The influence of reading purpose on 

inference generation and comprehension in reading. Arlington: J. Educ. Psychol. v. 91, n. 

3, 1999. p. 488-496. 

 

NARVAEZ, D. Individual differences that influence reading comprehension. In: PRESSLEY, 

I. M.; BLOOK, C. C. (Eds.). Reading Comprehension Instruction. Nova York: Grilford. 

2002. p. 158-175. 

 

NEW LONDON GROUP.  A pedagogy of multiliteracies designing social futures. Harvard 

Educational Review, v. 66 n. 1, 1996. Disponível em: 

<http://wwwstatic.kern.org/filer/blogWrite44ManilaWebsite/paul/articles/A_Pedagogy_of_M

ultiliteracies_Designing_Social_Futures.htm>. Acesso em: 08 out. 2011. 

 

NUTTAL, C. Teaching reading skills in a foreign language. 6ºed. Oxford: Heinemann, 

1996. p. 1-19. 

 

OLIVEIRA, L. M. M.; SEIXAS, L. A reportagem enquanto gênero jornalístico. Intercom – 

XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Recife, 02-06 set. 2011. 

Disponível em: < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0810-1.pdf 

> Acesso em: 24 jun. 2016. 

 

OLIVEIRA, R. M. C. O ciberespaço e a escrita de si na contemporaneidade: repete o velho, o 

novo blog? In: AMARAL, A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. (orgs.) Blogs.Com: estudos 

sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 55-74. 

 

PAIVA, F. A. Leitura de imagens em infográficos. In: COSCARELLI, C. V. Tecnologias 

para aprender. São Paulo: Parábola, 2016. p. 44-59. 

 

PEARSON, P. D.; JOHNSON, D. D. Teaching Reading Comprehension. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 1978. 

 

PESQUISA DO MESTRADO. Blog pesquisa do mestrado. 2016. Disponível 

em:<www.pesquisamestrado.blogspot.com.br> Acesso em: 13 jun. 2016. 

 

PRESSLEY, M. An introduction to protocol analysis of reading. Nova Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1995.  

 

RODRIGUES, C. Blogs e a fragmentação do espaço público. Covilhã: Livros LabCom. 

2006. 

 

ROJO, R. H. R. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. São Paulo: 

LAEL/PUC, 2004 a. Disponível em: 

<http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=ptBR&user=Z8CBZKcA

AAAJ&citation_for_view=Z8CBZKcAAAAJ:qjMakFHDy7sC> Acesso em: 09 dez. 2014. 

 



138 
 

 
 

______. Linguagens códigos e suas tecnologias. In: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria 

da Educação Básica. Departamento de Políticas do Ensino Médio. Orientações curriculares 

do ensino médio. Brasília, 2004 b. 

 

______. Letramentos múltiplos: escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009. 

 

______; BARBOSA, J. P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. 

São Paulo: Parábola, 2015. p. 25-26. 

 

ROSA, H.; ISLAS, O. Contribuições dos blogs e avanços tecnológicos na melhoria da 

educação. In: AMARAL, A.; RECUERO R.; MONTARDO, S. (orgs.) Blogs.Com: estudos 

sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. p. 161-177. 

 

RUMELHART, D. E. Schemata: the building blocks of cognition. In: SPIRO, R. J.; BRUCE, 

B. C.; BREWER, W. F. Theoretical issues in reading comprehension: perspectives from 

cognitive psychology, linguistics, artificial intelligence and education. Nova Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1980. p. 3-26. 

 

SAMUELS, J.; KAMIL, M. L. Models of reading process. In: CARREL, P.; ESKEY, D. E.; 

DEVINE, J. Interactive approaches to second language reading. 6º ed. Nova York: 

Cambridge Applied Linguistics, 1995. p. 22-35. 

 

SCHINEMANN, J. Leitura de blog: a geração de inferências em língua inglesa. In:  

ENCONTRO DA REDE SUL LETRAS, 4, 2016, Palhoça, SC. RAUEN, F. J. (Org.). 

Universidade do Sul de Santa Catarina, 2016. p. 512-517. Disponível em: < 

http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/sulletras/PDF/Juliana-

Schinemann.pdf > Acesso em: 12 dez. 2016. 

 

SIQUEIRA, M.; ZIMMER, M. C. Aspectos linguísticos e cognitivos da leitura. Revista de 

Letras. Universidade Federal do Ceará. v. 1/2, n. 28, jan-dez 2006. p. 33-38. Disponível em: < 

http://www.revistadeletras.ufc.br/rl28Art05.pdf > Acesso em: 21 jan. 2016. 

 

SILVA, E. M.; ARAÚJO, D. L. Letramento: um fenômeno plural. RBLA, Belo Horizonte, 

v. 12, n. 4, 2012. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbla/2012nahead/aop0812 > 

Acesso em: 01 jul. 2016. p. 681-698. 

 

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. Pesquisa quantitativa. In: GERHARDT, T. E.; 

SILVEIRA, D. T. (orgs.) Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. p. 

33-34. 

 

TAKAKI, N. H. Letramentos na sociedade digital: navegar é e não é preciso. 2008. Tese 

(Doutorado em Letras) – Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-05022009-113813/pt-br.php>  Acesso 

em: 08 dez. 2015. 

 

TOMITCH, L. M. B. Desvelando o processo de compreensão leitora: protocolos verbais na 

pesquisa em leitura. Santa Cruz do Sul: Signo, v. 32, n. 53, 2007. p. 42-53. 

 

______. Aquisição de leitura em língua inglesa. In: LIMA, D. C. Ensino e aprendizagem de 

língua inglesa: conversas com especialistas. São Paulo: Parábola, 2009. p. 191-201. 



139 
 

 
 

TRABASSO, T. On the making of inferences during reading and their assessment. In: SPIRO, 

R. J.; BRUCE, B. C.; BREWER, W. F. Theoretical issues in reading comprehension: 

perspectives from cognitive psychology, linguistics, artificial intelligence and education. 

Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1980. p. 59-76. 

 

ULIJN, J. M.; SALAGER-MEYER, F. The professional reader and the text: insights from 

L2 research. Journal of Research in Reading. Oxford. v. 21, n. 2, 1998. p. 79-95. 

 

URQUHART, A. H.; WEIR, C. J. Applied linguistics and language study. Londres: 

Addison Wesley Longman Limited, 1998. 

 

VAN DEN BROEK, P. The causal inference maker: towards a process modelo f inference 

generation in text comprehension. In: SPIRO, R. J.; BRUCE, B. C.; BREWER, W. F. 

Theoretical issues in reading comprehension: perspectives from cognitive psychology, 

linguistics, artificial intelligence and education. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 

1980. p. 423-445. 

 

VAN DIJK, T. A.; KINTSCH, W. Strategies of discourse comprehension. Nova York: 

Academic Press, 1983. 

 

VAN DIJK, T. A. Cognitive psycology and discourse: recalling and summarizing stories. In: 

SINGER, H.; RUDELL, R. (eds.). Theoretical models and processes of reading. Newark: 

IRA, 1985. p. 794-812. 

 

______. On macrostructures, mental models, and other inventions: a brief personal history of 

the Kintsch-van Dijk thory. In: WEAVER, C. A.; MANNES, S.; FLETCHER, C. F. 

Discourse comprehension: essays in honor of Walter Kintsch. Nova Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1995. p. 383-410. 

 

VONK, W.; NOORDMAN, L. G. M. On the 139xperiênci inferences in text understanding. 

In: RAYNER, R.; BALOTA,D. A.; FLORES D‘ARCAIS, G. B. Comprehension processes 

in reading. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990. p. 447-463.  

 

XAVIER, A. C. Leitura, texto e hipertexto. In: MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. (orgs). 

Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. p. 207-220. 

 

WALLACE, C. Reading. In: CARTER, R.; NUNAN, D. (Eds). The Cambridge guide to 

teaching English to speakers of other languages. Nova York: Cambridge University Press, 

2001, p. 21-27. 

 

WOELFER, S. W. Constructing meaning from cartoons: The effects of EFL reading 

proficiency and working memory capacity on the processing of verbal and pictorial 

information. 2016. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. Disponível em: <http://tede.ufsc.br/teses/PPGI0059-D.pdf> Acesso 

em: 18 dez. 2016. 

 

WYSOCKI, B. Um estudo das estratégias argumentativas presentes no discurso de 

reconstrução da imagem. Estudos Linguísticos. São Paulo. v. 38, n. 3, set – dez 2009. P. 

255-268. Disponível em: < 



140 
 

 
 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_20.pdf > Acesso em: 15 

jul. 2016. 

 

YEARI, M.; VAN DEN BROEK, P. The role of textual semantic constraints in 

knowledge-based inference generation during reading comprehension: a computational 

approach. Memory, v. 23, n. 8. 2015. p. 193-214 

 

ZACHARIAS, V.R.C. Letramento digital: desafios e possibilidades para o ensino. In: 

COSCARELLI, C.V. Tecnologias para aprender. São Paulo: Parábola, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

APÊNDICE A 

Questionário de perfil do leitor (adaptado de CALDART, 2012) 

 

Nome: ___________________________________ Idade: ______________ 

 

Cursou o Ensino Fundamental e Médio em escola: (  ) pública (  ) particular 

I – Responda/ assinale as seguintes questões a respeito de seus hábitos  

de leitura: 

 

1. Com que frequência você costuma ler: 

 

a) Jornais: ____________________________ b) Revistas: ____________________________ 

c) Obras literárias: _____________________d) Artigos científicos: _____________________  

e) Blogs: ____________________________  f) Notícias online: _______________________ 

g) Histórias em quadrinhos: ____________________________________________________  

h) Livros relacionados à sua área de conhecimento (i.e ―Como ensinar/ aprender 

Inglês‖):____________________________ i) outros:________________________________ 

 

2. O que você mais gosta de ler? 

(  ) Jornais        (  ) Revistas             (  ) Obras literárias               (  ) Artigos científicos      

( ) Blogs           (  ) Notícias online  (  ) Histórias em quadrinhos     (  ) Livros relacionados à 

sua área de conhecimento (i.e, ―Como ensinar/ aprender Inglês‖)      (  ) outros:____________ 

 

3. Seus pais ou responsáveis têm o hábito de ler? Que tipo de publicação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como você procura manter a concentração durante uma leitura que demanda atenção? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você se considera um leitor crítico? Elabore sua resposta. 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você costuma ler livros/ artigos em Inglês? Com que frequência? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você considera que a leitura é mais fácil em sua língua materna do que em Inglês? 

Explique. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Questionário de compreensão para texto impresso 

(adaptado de BENDER, 2016) 

Nome: ______________________________ 

 

Texto: Involvement of the L2 learner in the classroom: some reflections – Alan C. McLean 

(2012) 

 

1. Qual é o objetivo principal do texto? 

(  ) Propor como deve ser um curso de inglês; 

( ) Discutir acerca de evidências que apontam que uma aula de inglês centrada no 

aluno aumenta sua capacidade de aprendizado; 

(  ) Sugerir, baseando-se em resultados de pesquisas, ideias de como deixar a aula de 

inglês mais divertida para o aluno; 

(  ) Levar o professor a refletir sobre sua rigidez em sala de aula. 

 

2. McLean (2012) sugere que no trabalho com a leitura em sala de aula, o professor: 

(  ) Traga textos curtos e de vocabulário simplificado ; 

(  ) Permita que o aluno traga o texto que deseja ler; 

(  ) Faça perguntas relacionadas ao texto antes e depois da leitura; 

(  ) Faça perguntas relacionadas ao texto antes da leitura. 

 

3. De acordo com o texto, os materiais didáticos utilizados nas aulas de inglês são 

inapropriados. Por quê? 

(  ) Porque o custo é muito alto; 

(  ) Porque geralmente abordam temas ultrapassados e assim, não envolvem o leitor; 

( ) Porque trazem situações e personagens monótonas e assim, não envolvem o leitor; 

(  ) Porque geralmente abordam temas polêmicos. 

 

4. Por que agir de forma hostil com um aluno pode ser bom para seu processo de 

aprendizado? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5.  “Learning is most effective when the learner is the initiator of the learning process” 

(2º parágrafo). Como você relaciona essa afirmação a situações de ensino e 

aprendizagem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Questionário de compreensão para texto do blog 

(adaptado de BENDER, 2016) 

 

Nome: ______________________________ 

 

Texto: Is testing creating a toxic culture in schools? – Ossa Fisher (2016) 

 

1. De acordo com o texto: 

(  ) O salário dos professores estadunidenses é um dos mais altos das Américas; 

(  ) Os professores estadunidenses têm a liberdade de escolher se aplicam provas ou 

não;  

(  ) Teresa abandonou a carreira de professora, nos EUA, porque teve que mudar de 

escola, o que a deixou bastante insatisfeita; 

(  ) Teresa abandonou a carreira de professora por estar insatisfeita com o salário e 

com o desrespeito que sofria. 

 

2. O que é o Mothers Against Drunk Testing? 

(  ) Um movimento de mães de adolescentes alcoólatras, submetidos a testes anuais 

pelo Estado; 

(  ) Um grupo de mães contra os filhos que realizam testes padronizados pelo Estado 

nas escolas; 

( ) Um grupo de mães alcoólatras que teme a reprovação dos filhos nos testes 

escolares; 

(  ) Um movimento criado por mães que são contra a aplicação de testes padronizados 

pelo Estado.  

 

3. Com base nesse texto, pode-se afirmar que: 

( ) Embora os testes escolares apresentem pontos negativos, não se deve descartar a 

possibilidade de eles virem a ser bons aliados, se elaborados adequadamente; 

(  ) Independente dos esforços dos professores de Língua Inglesa em abolir os testes 

das escolas, as equipes pedagógicas recebem apoio da comunidade em mantê-los; 

(  ) Os movimentos a favor dos testes vem ganhando força nos Estados Unidos; 
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(  ) Cada vez mais professores estão abandonando as escolas pelo constante corte de 

funcionários e pela falta de apoio dos pais do alunado. 

 

4. Por que Teresa era constantemente comparada ao seu (sua) colega? A comparação 

entre os dois profissionais era adequada? Explique.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Ao final do texto, a autora propõe uma pergunta: “[...] if assessments could be used 

less as a stick to punish the less “successful” and more as a guide to ensure that both 

students and teachers get the support and resources they need, would we look at tests 

differently?” Qual é a sua resposta para ela (a autora)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

Questionário Retrospectivo (adaptado de CALDART, 2012) 

 

 

Nome: _____________________________ Data: ___________________ 

 

Por favor, responda às seguintes perguntas (você não precisa fornecer respostas longas, 

mas peço que tente responder da forma mais completa possível): 

 

1. Com relação à dificuldade, como você classifica os textos lidos? (Sendo 1 muito fácil e 5 

muito difícil): 

 

                           Muito Fácil                Muito difícil 

Texto impresso:  1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

Texto do blog:    1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 

 

2. Você teve alguma dificuldade ao ler os textos? Em caso afirmativo, quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Como foi a experiência de verbalizar seus pensamentos durante a leitura? Você acredita 

que este procedimento ajudou, atrapalhou ou não teve influência em sua compreensão? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como você classifica seu desempenho quanto à compreensão dos textos? 

 

Texto impresso:  (  ) excelente (  ) muito bom (  ) bom (  ) razoável (  ) ruim 

Texto do blog:    (  ) excelente (  ) muito bom (  ) bom (  ) razoável (  ) ruim 

 

5. Você teve alguma outra dificuldade enquanto desempenhava as atividades? Se sim, quais? 

Por favor, explique. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

 

Instruções para leitura (adaptado de BARETTA, 1998) 

 

Instruções gerais: 

 

Você está participando de um experimento sobre leitura. Este experimento é dividido 

em duas partes. Em cada uma delas, você deverá ler dois textos, sendo um no papel e outro na 

tela do computador, e deverá também comentar sua leitura. A primeira parte consistirá de um 

treinamento para sua familiarização com os procedimentos. Na segunda parte, será 

imprescindível que você faça sua leitura comentando tudo que lhe vier à mente enquanto lê.  

 

Instruções para a leitura: 

 

1) Leia o texto que receber em silêncio. O objetivo da leitura é uma compreensão geral do 

texto; 

2) O texto deve ser lido SILENCIOSAMENTE. Porém, essa leitura deve ser interrompida 

sempre que você:  

 2.1) Detectar uma pausa* (não importa a duração) durante a leitura; 

Pausa*: momento em que a atividade de leitura é interrompida e você percebe que está, 

por exemplo, pensando sobre um problema que encontrou ou sobre alguma coisa que 

chamou sua atenção. 

2.1.1) Sempre que sua leitura for interrompida pela ocorrência de uma pausa, você deverá: 

a) Localizar no texto esta pausa, ou seja, ler em voz alta a palavra, expressão ou sentença 

que a causou; 

b) Comentar a razão que a causou, isto é, se ela é resultante de algo que chamou sua 

atenção ou outro problema encontrado na leitura. 

OBS: Se a pausa requer a solução de um problema antes que você possa continuar a 

leitura, por favor, tente falar em voz alta enquanto tenta resolvê-lo. 

2.2) Ao final de cada parágrafo você verá um sinal em vermelho. 

2.2.1) Ao se deparar com este sinal, você deverá: 

a) Falar sobre o que você acabou de ler, isto é, sobre o conteúdo do parágrafo; 

b) Comentar sobre o que você estava pensando enquanto lia o parágrafo. 

3) Continue lendo o texto e falando sobre ele até o final. 



149 
 

 
 

4) Tente ler como se você estivesse sozinho (a). 

5) A sessão será gravada. 

6) Faremos um treinamento inicial. 

 

Instruções a serem entregues com os textos: 

 

Leitura no papel 

1) Leia o texto o texto de Allan C. McLean (2012), intitulado Involvement of the L2 

learner in the classroom: some reflections, como se você estivesse sozinho (a). O 

objetivo da sua leitura é ter uma compreensão geral do texto; 

2) Por favor, tente comentar em voz alta sua leitura enquanto lê; 

3) Lembre-se de comentar também ao ver o sinal vermelho. 

IMPORTANTE: 

 Faça tudo o que você normalmente faz quando está lendo sozinho (a). 

 

Leitura na tela digital 

1) Leia o texto de Ossa Fisher Is testing creating a toxic culture in schools? Postado em 

maio de 2016 no blog The Huffington Post e alojado no seguinte endereço eletrônico: 

www.pesquisamestrado.blogspot.com.br, como se você estivesse sozinho (a). O 

objetivo da sua leitura é ter uma compreensão geral do texto; 

2) Por favor, tente comentar em voz alta sua leitura enquanto lê; 

3) Lembre-se de comentar também ao ver o sinal vermelho. 

IMPORTANTE: 

 Faça tudo o que você normalmente faz quando está lendo sozinho (a). 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

APÊNDICE F 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

 Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa de Mestrado intitulada A 

leitura no papel e na tela por leitores proficientes em inglês, sob responsabilidade da 

mestranda em Letras, Interfaces entre Língua e Literatura da Unicentro, Juliana Schinemann, 

sob orientação da professora Luciane Baretta. Objetiva-se com esta pesquisa investigar como 

os graduandos em Letras Inglês da Unicentro processam textos em Língua Inglesa quando 

leem um texto impresso e outro na tela do computador. O presente projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa, você se disponibilizará a 

agendar um horário extraclasse com a mestranda e pesquisadora Juliana Schinemann, para 

realizar a coleta de dados. Antes da coleta, você responderá a um questionário de perfil do 

leitor. Durante a coleta, você deverá ler dois textos em Língua Inglesa: um impresso e um na 

tela do computador, seguindo os procedimentos do Protocolo Verbal, ou seja, você deverá ler 

os textos silenciosamente, como se estivesse sozinho. Quando algo interromper sua leitura, 

como por exemplo, uma palavra desconhecida ou um problema na estrutura do texto, você irá 

ler a palavra ou expressão em voz alta e comentar o que exatamente causou essa pausa 

(dificuldade em entender, uma lembrança que lhe veio à mente, etc). Você receberá 

treinamento sobre o Protocolo, antes da coleta de dados. A leitura dos textos será gravada em 

áudio e vídeo pela pesquisadora, para garantir que os dados sejam registrados. A câmera será 

posicionada atrás de você, preservando sua imagem e liberdade de movimentação durante a 

coleta. É importante destacar que não será utilizada sua imagem para fins de divulgação da 

pesquisa ou outros propósitos. Os dados de áudio serão transcritos na íntegra e as imagens 

geradas pela câmera serão analisadas pela pesquisadora, em forma de anotações. Após cada 

texto lido, você responderá a um questionário de compreensão de leitura. Posteriormente à 

leitura dos dois textos e tendo respondido aos dois questionários, você responderá a um 

questionário retrospectivo, com questões referentes aos dois textos e às atividades de 

compreensão. 

Lembramos que a sua participação é voluntária; você tem a liberdade de não querer participar, 

e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado os testes, sem nenhum 

prejuízo para você. 

 

 

2. RISCOS, DESCONFORTOS E FORMAS DE ASSISTÊNCIA: Os procedimentos 

utilizados para a realização do Protocolo Verbal, bem como os questionários de perfil do 

leitor, de compreensão e retrospecção poderão trazer algum desconforto como o cansaço, 

devido às atividades exigirem concentração e atenção de sua parte. Por necessitar falar em voz 

alta tudo o que pensa você pode se sentir incomodado ao perceber que não compreendeu o 

texto ou que não tem nada a dizer sobre ele, mas a pesquisadora lhe deixará à vontade para 

dizer claramente o que sente/ pensa. Enfatizamos que você poderá desistir a qualquer 

momento, sem acarretar quaisquer problemas com seu desempenho acadêmico na 

universidade. Caso você sinta um desconforto considerado maior do que o normal dentro 

desse tipo de atividade cognitiva e precisar de algum tratamento, por se sentir prejudicado por 

causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente de sua participação pesquisa, a 

pesquisadora se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita, acompanhando-o 
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a unidade de saúde mais próxima. 

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de contribuir para as 

pesquisas acerca da compreensão leitora na Língua Inglesa. Outro ponto a se ressaltar, é o fato 

de que o conduzir desse experimento, seguido das reflexões e discussões a seu respeito na 

dissertação de mestrado da pesquisadora, será fundamental para o aprimoramento de suas 

práticas docentes, bem como de seus colegas docentes – o que pode incluir você colaborador 

(a), futuro professor licenciado em Letras Inglês. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr. (a) nos fornecer ou que 

sejam conseguidas por meio do Protocolo Verbal, das imagens captadas pela câmera e dos 

questionários aplicados, serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas aos testes, 

seus dados pessoais e de imagem serão mantidos em sigilo e o seu nome não aparecerá em 

lugar nenhum dos testes, nem quando os resultados forem apresentados.                                                                                                                                                                              

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados pode procurar a qualquer momento as pesquisadoras responsáveis. 

        

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. 

(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelas pesquisadoras, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de __________ de 2016. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante 

 

       

 

 

Assinatura das Pesquisadoras: 

 

 

 

 

                                                                                                       

 _______________________________                             ____________________________ 

           JULIANA SCHINEMANN                                                 LUCIANE BARETTA 
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APÊNDICE G 

Transcrição dos Protocolos Verbais (normas da UFRJ) 

 

P1 (Texto digital) 

Primeiro parágrafo: ―... A frase do Albert Einstein é bem conhecida e eu concordo 

plenamente‖ 

Segundo parágrafo: ―... o termo standardized testing me lembrou um filme que eu vi esses 

dias que é uma/ deve ser um / uma ... não só nos Estados Unidos mas aqui no Brasil também é 

uma prática comum que é avaliar os alunos ... então esse parágrafo fala sobre os testes 

padrões que são aplicados a diferentes tipos de crianças com diferentes tipos de habilidades e 

que ... isso é uma prática segundo o título TÓXICA porque você vai julgar uma pessoa que 

tem uma inteligência FÍSICA pelos padrões de uma inteligência lógica ou musical digamos 

assim‖ 

Terceiro parágrafo ―... a palavra nuance em inglês ...  eu sinto que tem uma diferença  com a/a 

do português ... não sei se é um falso cognato ou não ... a palavra poignantly eu nunca entendi 

certamente o que que significa mas eu tenho uma ideia ... eh esse parágrafo eu vou ter que ler 

de novo porque tem bastante informação ... então houve uma professora que teve muitas 

FRUSTRAÇÕES eh/ em relação a educadores e como que eles se sentem em relação ao/ ao 

padrão de testes que eles fazem e a falta de contexto em relação a esses testes ela descreveu 

que ... ahn ensinar uma uma/ uma turma de inglês de terceira série eu não sei se é terceira 

série do ensino médio do high school ou do elementar school ahn para ler ... simultaneamente 

... e com/ e comparado com os estudantes ahn ... os melhores estudantes do mesmo nível só 

que em língua nativa uhn eh falantes nativos da língua inglesa né isso é o parágrafo‖ 

Quarto parágrafo: ―... uhn a mesma professora ela: agora que eu vi kindergarten ali então deve 

ser bem lá para baixo né o ensino de inglês ahn ela diz que ela ainda se sente em relação ao/ 

aos professores de língua nativa que ensinam INGLÊS ... uhn acho que é isso desse 

parágrafo‖ 

Quinto parágrafo: ―... uma sigla RIF Reduction In Force não sei o que que é isso ... became 

part of a RIF ... quer dizer que ela ... eh: ... quando eu estou lendo em inglês eu nunca sei  

traduzir imediatamente a palavra deixa eu ver required ela REQUISITOU ahn transferência 

para uma outra escola porque tinha falta de/ de fundos de/ de financiamento né? ... naquela 

escola e depois de vários anos ela acabou desistindo da profissão‖ 
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Sexto parágrafo: ―... ahn acaba bem/ de uma forma bem interessante falando que uma coisa é 

você ENSINAR e só ser pago pouco e outra coisa é você ensinar e ser pago pouco e também 

desrespeitado‖  

Sétimo parágrafo: ―(  ) ... primeira sentença eu vou ler de novo porque eu não entendi muito 

bem ... ah tá tá falando das consequências que ... que afetam tanto os estudantes quanto os 

professores em relação aos testes padronizados ... não entendo o que é opt-out movement ... 

interessante fala sobre um grupo que se chama Mothers Against Drunk Testing não sei 

exatamente o que isso o que significa mas eu posso inferir que é um teste viciado um teste que 

não/ não avalia direito ele fala a palavra assessment avaliar ahn corretamente ou de forma 

JUSTA os alunos né ... e fala que a Teresa não/ que a/ que a professora não está sozinha que 

alguns pais são contra também os standar/ standardized testing‖ 

Oitavo parágrafo: ―... eu vou ler a primeira sentença de novo que eu não entendi eu acho que 

tem uma expressão ali ... are we throwing the baby out with the bath water? Não entendo essa 

expressão ... nesse parágrafo ela coloca uma pergunta se o conceito de avaliação tem mérito 

ou se a implementação falta ... credibilidade‖ 

 Nono parágrafo: ―... o último parágrafo é ... meio estranho ele fala se esses/ se essas 

avaliações elas servem como uma: seria aquela palmatória stick to punish less successful 

students ahn como se esses testes padronizados fossem uma forma de punir aqueles que são 

menos preparados para/ para ( ) os testes ... OU ... como se fosse um GUIA ahn para assegurar 

estudantes e professores para ter o suporte os recursos que eles precisam ... ahn não entendi a 

pergunta would we look at tests differently? enfim esse foi meu entendimento‖ 

 

P1 (Texto impresso) 

Título: ―Involvement of the L2 learner in the classroom some reflections eu acho que o texto 

vai ser sobre a participação dos aprendizes em aula de/ na língua estrangeira ...algumas 

reflexões sobre isso‖ 

Primeiro parágrafo: ―... não entendo a palavra DIRECTIVE ... eu não sou familiar com ... a 

regra dos dois terços de Flanders ... tá então o primeiro parágrafo fala sobre como os 

professores são muito ahn self-centered são muito falantes nas aulas né e os alunos participam 

muito pouco ele cita ... essa regra do Flanders que eu não conheço espero que o texto ... traga 

isso posteriormente‖ 

Segundo parágrafo: ―... complexidade sintática ... acho que ele segue dando um exemplo de 

que ... a leitura era mais efetiva ou mais eficiente quando ahn o aprendiz/ ele toma a iniciativa 
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de de ler sem interferência do professor ... e que ((ruído)) a complexidade sintática no 

tamanho da sentença ou da frase ... quando: o leitor ele está envolvido ativamente na leitura 

né‖  

Terceiro parágrafo: ―... engraçado aqui no terceiro parágrafo ele fala que as emoções estão 

envolvidas no processo de leitura ahn ao contrário de uma leitura mecânica ou apenas 

decodificadora né e que mesmo as emoções negativas elas tendem a/ o/ o leitor quando ele lê 

apreender mais conteúdo mas que não deve ser um caminho a ser seguido a gente deve ahn 

deixar as emoções positivas liderarem a leitura do aprendiz‖ 

 Quarto parágrafo: ―... eu vou reler o a primeira sentença porque eu me desconcentrei um 

pouquinho por causa do barulho lá fora ... o quarto parágrafo tem bastante termos difíceis né 

que nem ... fala de moralidade fala de uhn deixa eu ver aqui  ah uma moralidade neutra nos 

materiais o que eu entendi aqui é que o conteúdo da linguagem dos materiais eh não envolve 

os leitores né atualmente e que ( ) uma palavra um termo difícil ... ahn muito do material ele é 

destituído dessa/ desse foco no leitor essa pró atividade do leitor ... e que ... os livros o 

material didático de ensino de inglês são estereótipos VAZIOS né? Digamos assim‖ 

 Quinto parágrafo: ―... o último parágrafo é interessante porque aqui no curso a gente faz isso 

bastante né a pré-leitura PRE-reading então é importante você ... ahn colocar objetivos 

daquilo que você vai ler antes da leitura então ... os alunos eles não podem ler e depois 

responder uma série de questões sem antes saber o que que estão lendo o que se trata do 

contexto enfim ... é importante ahn que eles estejam cientes da/ do que eles vão ler e que 

dessa forma a apreensão do conteúdo e a inferência são ahn increased são aumentadas 

digamos assim e ele termina falando que raramente a gente lê alguma coisa sem um 

propósito‖ 

 

P2 (Texto digital) 

Título: ―Is testing creating a toxic culture in schools? Eu adorei esse título porque ahn existe 

muita crítica na verdade sobre a forma como a escola é construída ahn a organização e a 

forma como os procedimentos que nós adotamos dentro das escolas e: acredito que seja um 

texto bastante interessante só pelo título então‖ 

Primeiro parágrafo: ―início do primeiro parágrafo ... não conheço a palavra purportedly ... a 

frase de Albert Einstein é maravilhosa porque ela: explicita muito do nosso ambiente daquilo 

que nós temos no ambiente escolar em relação a: valorização de inteligências‖ 
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Segundo parágrafo: ―... esse parágrafo é bem interessante eh ele fala sobre ahn tentarmos 

observarmos inteligência A ou B em pessoas que podem ter inteligência C D ou E digamos 

assim ahn então tentar colocar padrões ou tentar colocar pessoas dentro de caixas sendo que 

na verdade existe muito mais e a escola é despreparada para isso‖ 

Terceiro parágrafo: ―... não gostei desse subtítulo ... eu não sei se ele SUGERE uma FORMA 

de teach fish to climb trees ou se ele ironiza ahn isso que é colocado que é apresentado pelas 

escolas ... não conheço a palavra poignantly ... ok fala aqui sobre ahn a amiga Teresa da/ da 

escritora não sei se tem o nome dela aqui não tem ahn e sobre a experiência dela que vai ser 

falada daqui para frente dentro da sala de aula ... ok eu peguei pouco desse parágrafo mas ele 

tem relação com os seguem eu acredito ... ok então fala/ esse terceiro parágrafo fala um pouco  

sobre a carreira de Teresa‖ 

Quarto parágrafo: o participante não verbalizou. 

Quinto parágrafo: o participante não verbalizou. 

Sexto parágrafo: ―... o último parágrafo o quarto fala sobre ahn ... quão desvalorizada a educa/ 

ahn eh/ a docência é só que eu não encontrei nesse texto nesse/ nesses quatro parágrafos nada 

que relacione teaching fish to climb trees como sugere o/ o primeiro subtítulo desse texto‖ 

Sétimo parágrafo: ―então leitura do segundo subtítulo Mothers Against Drunk Testing ... opt-

out movement não sei o que isso significa ... vou reler esse/ esse parágrafo então ok fala que 

Teresa não está sozinha nisso que se refere ahn: ao entendimento de/ do posicionamento de 

alunos e professores ahn no nosso momento ... fala sobre ASSESSMENT se tornar uma 

palavra ahn RUIM nos círculos acadêmicos não consigo entender o por quê ... Mothers 

Agaisnt Drunk Testing eu também não entendi a relação disso com o resto do texto‖ 

Oitavo parágrafo: ―... to throw the baby out with the bath water talvez seja uma frase ahn 

comum no país em que esse texto foi escrito e eu não consigo entender o que isso significa ... 

fala sobre ahn o acesso ao ESTUDO eu acredito ser/ ter relação sobre ahn ter relação com o 

mérito ou sobre falta de credibilidade‖ 

Nono parágrafo: ―... o último parágrafo desse segundo subtítulo fala sobre ahn a ajuda a 

recursos que professores e alunos precisam e se ahn: de certa forma o acesso seria mais ... ok 

seria menos ahn sucedido àquilo que a autora ou o autor coloca ok‖ 

P2 (Texto impresso) 

Título: ―... Então reflexões sobre a: o aprendiz em segunda língua‖ 

Primeiro parágrafo: ―... sim professores em aulas em classes de segunda língua realmente 

falam bastante talk too much ... eh não conheço essa palavra wryly e Flanders mas como nós 
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estamos WRYLY familiar então provavelmente é um ... ADVÉRBIO eu acredito ... ok então 

esse primeiro parágrafo fala sobre ahn: os professores que em/ em aulas de segunda língua 

seja inglês ou espanhol não importa ahn: falam muito mas ao final do parágrafo o autor coloca 

que é interessante que alunos falem mais do que os professores é um teacher‟s consciouly/ 

consciously to become more silent...so that the learner can become more vocal então fazer 

com que o aluno ahn: fale mais ... ao invés do professor ou tanto quanto o professor‖ 

Segundo parágrafo: ―... começando o parágrafo de novo ... sim eu concordo com esse 

primeiro/ com essa primeira frase o aluno precisa de certa forma ter vontade da aprendizagem 

... sem dúvida o assunto de estudo precisa ser de interesse do aluno ... não conheço a palavra 

withdrawal ... lendo essa última frase de novo ... ok então ... eu concordo com isso que autor 

diz que ahn a aprendizagem ou ahn o texto ou o assunto que vai ser discutido em aula precisa 

ser ahn de interesse do aluno e assim a gente consegue fazer com  que o aluno tenha interesse 

ahn ou que se desperte interesse ANTES pela aprendizagem que faz com que seja mais 

efetivo‖ 

Terceiro parágrafo: ―... sim ... o terceiro ... concordo com o autor no terceiro/ na primeira frase 

do terceiro parágrafo ... ok concordo com tudo que tá escrito aqui nós não podemos ignorar os 

sentimentos dos alunos em sala de aula porque isso influencia com certeza de forma bastante 

evidente na aprendizagem ‖ 

Quarto parágrafo: ―... lendo de novo o começo do quarto parágrafo ... tá um pouquinho mais 

para frente fala sobre  such involvement ... which involvement? começando de novo o 

parágrafo ... ok talvez seja sobre o parágrafo anterior que fala sobre o envolvimento na aula 

continuando characters and situations ... esse parágrafo não ficou claro para mim ... lendo ele 

de novo ... ah fala sobre os materiais ahn didáticos serem morally value-free ... é um ponto 

que eu achei interessante para enaltecer ... I would say that being morally neutral is itself to 

make a decision about values frase bastante interessante ela conecta de certa forma com o 

resto do parágrafo ... tá então fala sobre a relação entre o aluno e o material com que ele vai 

trabalhar  e aqui um pouquinho mais para baixo fala sobre ahn os valores morais morally 

value-free então deveria ser livre de morais esses materiais que são utilizados‖ 

Quinto parágrafo: ―... então o quinto parágrafo essa primeira frase eu também concordo com o 

autor ... the learner should be aware of the learning objectives isso se conecta com o 3º 

parágrafo que diz ahn SEGUNDO parágrafo que diz que o aluno precisa ser ahn precisa ter 

interesse no que: no assunto ou no/ naquilo que ele vai aprender antes se ele já for motivado 

para sala de aula isso ajuda muito ... tá ... pedir para que o aluno fale sobre a/ determinado 
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assunto antes da leitura é bastante interessante para se investigar o conhecimento prévio dele 

... aham...sim... vai se aproximar do texto com um propósito ahn porque ele já vai esperar 

determinado assunto dentro daquele texto ... ok então esse parágrafo ele vem para concluir 

realmente ele é o último parágrafo ah ele deixa claro os pontos que foram enaltecidos ao 

longo do texto sobre a importância da vontade do aluno de aprender sobre determinado 

assunto e sobre: ahn os objetivos e é isso‖ 

 

P3 (Texto digital) 

Título: ―... toxic culture ... já começamos com um texto polêmico (  ) TOXIC‖ 

Primeiro parágrafo: ―... ok uhn acho que não teve nenhuma pausa nesse texto ... o primeiro 

parágrafo é super/ é fácil se você for pensar ahn tem a citação de Einstein acho que todo 

mundo já viu isso porque essa/ essa citação corre a internet toda‖  

Segundo parágrafo: ―... e: sobre fala sobre ahn o modo como são avaliadas as habilidades dos 

alunos e que muitas vezes elas/ elas são meio desnecessárias porque eles avaliam às vezes o 

aluno é muito bom em uma coisa ... mas a gente tá avaliando e tá preso em conceitos 

totalmente diferentes e isso faz esse aluno acabar tendo nota baixa e ele acaba sendo rotulado 

de ... não BURRO porque os professores não falam que o aluno é burro mas de ser 

atrasadinho de ter nota menor e ... é sobre isso sobre o modo que a gente avalia os alunos que 

não tem muita base para determinar quão bons eles são e se eles podem avançar ou não‖ 

Terceiro parágrafo: ―... uhn ... ok esse segundo parágrafo fala ... eu não sei se é uma autora 

mas eu vou dizer autora porque me parece um nome feminino ahn ela fala sobre uma 

conversa com uma amiga que é professora e sobre a dificuldade que ela teve de ensinar uma/ 

um grupo dela/ uma terceira série para ensinar e enquanto ela estava sendo comparada com/ 

com alguma outra turma que: os alunos já eram falantes nativos então fala sobre a 

comparação que ahn acaba fazendo/ a gente pode retomar a citação do Einstein o modo como 

eles estão sendo avaliados se ahn a turma DELA era de alunos que estavam aprendendo inglês 

então não é a língua materna deles acaba se tornando muito mais difícil porque eles tão lendo 

eles podem até tá vendo mas às vezes eles veem tipo várias palavras não ... não conseguem 

tirar o significado disso que é diferente dos nativos então a comparação é muito tosca se você 

for pensar ‖ 

Quarto parágrafo: ―... it DIDN‟T MATTER a gente já começa falando que não importou o que 

a Teresa fez já é/ você já sabe já vai ter tristeza porque não mudou nada ... ok a gente continua 

a história da Teresa nesse aqui e como eu tinha previsto com o it didn‟t matter ... ela continua 
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sendo atrasada ahn de acordo com as avaliações E mesmo/ e também  a comparação com a 

outra turma/ mesmo que a comparação seja meio infundada já que como eu falei os alunos 

eram nativos‖ 

Quinto parágrafo: ―... ah REDUCTION IN FORCE eu nunca ouvi falar disso eu não sei 

exatamente o que é esse grupo ou ... seja lá o que for ... ah ok lack of funding at her current 

school a gente já sabe a gente consegue ver que não ... as escolas fora daqui não são perfeitas 

porque todo mundo acha que é só o Brasil que tem problemas ... aham... então esse parágrafo 

fala ainda sobre a Teresa/ ainda a professora que ela acabou entrando nesse Reduction In 

Force e aí ela teve que ficar mudando de escola várias vezes por causa de falta de  verba e 

tudo mais e depois de muito tempo se mudando de escola ela acabou deixando de ser 

professora‖ 

Sexto parágrafo: ―... LOWEST professional salaries ... os professores são mal pagos o que 

acaba influenciando também ... ahn esse parágrafo fala sobre a/a decisão da Teresa deixar de 

ser professora ela menciona sobre o salário baixo e também o desrespeito do professor‖ 

Sétimo parágrafo: ―... ok drunk testing ( ) não sabia disso ... uhn ok ahn esse parágrafo fala 

sobre a Teresa não não estar sozinha sobre o modo que ela sente da/ de acordo com/ com os 

testes e menciona esse movimento esse grupo que é Mothers Against Drunk Testing ... e: 

menciona também os testes de fim de ano que eles fazem para avaliar os alunos e que a 

avaliação acaba se tornando um palavra ruim nos círculos acadêmicos‖ 

Oitavo parágrafo: ―... ok uhn nesse parágrafo a autora só fala/ ela/ meio que dá uma 

reviravolta porque ela tava não necessariamente ela estava se colocando contra mas ela estava 

falando das PESSOAS que estavam se colocando contra as avaliações e aí ela se pergunta se 

as avaliações têm mérito ma:s a: a crebi/ a credibilidade acaba não sendo boa então eu acho 

que talvez ela vá: ser a favor das avaliações mas talvez de uma forma diferente do que 

acontece agora ... punish ahn então ela fala sobre as ava/ PUNISH então seria relacionando as 

avaliações com punição‖ 

Nono parágrafo: ―... aham e o último parágrafo ela ... ainda traz uma pergunta mas como eu já 

esperava ... eh: seria talvez para mudar a forma de que/ que a gente usa a avaliação sobre ao 

invés de punir os alunos que têm menos sucesso na/ nos estudos e tudo mais eles acabarem 

ser uma forma de dar mais apoio para atender as necessidades dos alunos então talvez se eles 

fossem dessa forma se eles ajudassem MAIS então talvez as pessoas pudessem olhar de forma 

diferente e ser menos contra isso e é isso‖ 
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P3 (Texto impresso) 

Título: ―ahn second language L2 ahn me lembra me lembra já/ da/ das minhas aulas que a 

gente tava vendo isso na/ na faculdade ... sobre a aquisição da segunda linguagem  e aí você 

já/ começa a só trazer todas as coisas que você já lembra‖ 

Primeiro parágrafo: ―... eu não sei o que é two thirds rule ... ok uhn ... além da L2 não/ não 

achei mais nenhuma pausa e do two thirds que eu não sei o que é por mais que o texto tenha 

falado que muitos de nós já conhecemos eu não sei mas em geral fala que os professores de/ 

eh que ensinam segunda língua  eh eles falam muito ... e que talvez eles devessem se tornar 

mais silenciosos  e assim os estudantes poderiam falar mais‖ 

 Segundo parágrafo: ―... eu acho importante o initiator/ learner is the initiator ... sobre o aluno 

querer aprender ao invés de o professor só jogar tipo você VAI aprender isso então  é 

importante o aluno querer saber  as coisas ...  ok segundo parágrafo ... como eu mencionei a 

parte que eu sublinhei sobre o estudante ser a pessoa que inicia o processo de aprendizado ... e 

sobre ahn as frases/ no caso o que o aluno produz eles serem maiores e mais complexos se ele 

é envolvido no assunto ahn e eh é isso aí acho‖  

Terceiro parágrafo: ―... ahn the emotion associated with the learning ah eu lembrei da 

professora F a gente estava lendo um texto sobre os fatores que influenciam o aprendizado 

dos alunos e tem haver a personalidade a emoção todas essas coisas tem haver então sim eu 

concordo com emotion ... ok terceiro parágrafo como eu imaginava depois do emotion eh eles 

falam sobre os fatores que podem afetar o aprendizado que qualquer emoção qualquer 

sentimento que o aluno tenha com a/ o tópico de aprendizado pode afetar ele menciona a 

hostilidade que acaba sendo melhor do que uma falta de qualquer envolvimento emocional e: 

mas de qualquer forma mesmo que isso tenha algum efeito os professores não dever seguir 

isso porque é hostilidade então ... óbvio‖ 

Quarto parágrafo: ―... empty sobre o material ser vazio eu acho que me faz pensar que o 

material que a gente tem de ensino uhn ... eu não sei como explicar mas é uma coisa muito 

mecanicista ainda é uma coisa eu não sei se seria muito ultrapassado ou se é uma coisa que é 

produto da sociedade capitalista de agora mas é MUITO vazio tipo olha aqui você vai 

aprender e pronto é só tipo pega a informação e aprende a informação ahn: ainda falta muito 

de o aluno se envolver o aluno ver um propósito para o que ele está fazendo assim como  o 

professor às vezes o professor está lá e tipo ah eu tenho que ensinar isso aqui eu vou ensinar 

isso aqui então é por isso que o material acaba sendo vazio ... morally value-free ahn eu acho 

que é/ é impossível ser livre de qualquer valor porque se o material é feito por um ser humano 
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o ser humano sempre vai ter alguma tendência para algum lado mesmo que você não queira 

então acho impossível isso ... ok ahn: então nesse parágrafo ele fala sobre as necessidades que 

os alunos têm que às vezes os materiais não/ não conseguem atender a essas necessidades 

justamente por serem vazios e que contém muito estereótipo também ... uhn eles falam sobre 

ser livre de valor nesse caso de valor moral e aí eu não fiz a pausa mas o/ o autor fala que ser 

neutro em si eh acaba sendo/ tendo haver com valores morais então concorda com o que eu 

pensei que é impossível ser livre de qualquer valor moral‖ 

Quinto parágrafo: ―... ahn ask questions about a text before the students read it ... uhn ... eu 

tive/ tive treinamentos que eles falam que você tem que ahn pedir tipo palpites sobre o que vai 

ser o texto então me faz pensar sobre essa parte ... e o último parágrafo ahn fala ali sobre o 

que eu disse ahn de perguntar/ por exemplo fazer perguntas sobre um texto para os alunos 

antes deles começarem a ler porque aí o aluno já vai ter um propósito para fazer isso ... o que 

de certa forma se você pensar é muito óbvio porque se alguém te manda fazer alguma coisa 

você também não vai fazer ... já que sei lá a maioria das pessoas não gosta de fazer as coisas 

sem saber a razão pela qual ela tá fazendo e é sobre  isso ... basicamente é o que eu 

compreendi desse texto‖ 

 

P4 (Texto digital) 

Título: ―... uma cultura tóxica é/ já é uma expressão forte digamos assim ( )‖  

Primeiro parágrafo: ―... essa frase do Albert Einstein é bem famosa eu sempre vi/ eu vi várias 

charges e: e tiras sobre isso que/ que ilustram de uma forma bem legal o que ele falou eu 

concordo também‖ 

Segundo parágrafo: ―... eh é uma coisa que eu pensei bastante já/ refleti bastante sobre esses 

testes feitos na escola ... ahn é é difícil não/ você não focar nessas palavras que estão 

destacadas digamos assim academic skills então realmente às vezes quando eu lembro/ na 

minha época de escola quando eu tava estudando algumas coisas e era difícil pensar: como eu 

colocaria em prática aquilo algum dia ... e realmente muitas das coisas que eu estudei até hoje 

eu não coloquei em prática isso de alguma forma ou outra acabava me desestimulando mesmo 

querendo ... ter uma boa nota e tudo mais não/ não era prazeroso digamos assim e ( ) ... com a 

frase do: Albert Einstein ele acaba deixando esse questionamento mesmo ... se o que que uma 

pessoa precisa realmente aprender e se ela: e às vezes ela não/ não gosta ou sei lá tem alguma 

dificuldade mas mesmo assim ela é obrigada a aprender e tirar uma nota boa tudo pela nota no 

caso‖   
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Subtítulo: ―... teaching fish to climb trees ... é uma boa metáfora ... eu gostei da fotinho dele‖ 

Terceiro parágrafo: ―... tem um asterisco na palavra Teresa ... que ... eu não sei se eu posso 

olhar lá em baixo para ver? ... eu não achei o lugar  do asterisco mas ok ... é a Teresa acho que 

ela/ a gente talvez pense um pouquinho parecido que eu também ela/ ela dirigiu para casa 

frustrada com esses testes e eu também lembro que uma vez eu voltei de um/ de uma aula do 

PIBID também pensando sobre isso sobre você ensinar alguma coisa que às vezes os alunos 

não ... não vão usar ou sei lá não se sentem interessados mesmo ... essa palavra poig-nan-tly 

acho que eu nunca tinha visto mas eu vou continuar para ver se eu entendo ela pelo contexto 

... é: um terceiro ano ... provavelmente lá de fora ... ( ) ... então eles estão aprendendo inglês ... 

uhn é então ela tinha ... um terceiro ano que estava aprendendo inglês e daí a: a coleguinha 

dela? ... não e enquanto ela também dava aula para ... para um terceiro ano para o mesmo 

terceiro ano só que eram nativos então ela provavelmente fez algum experimento sei lá ... e 

talvez no resto do texto ela vai falar um pouco sobre a diferença que os que estavam 

aprendendo inglês vão ter com os que eram nativos‖ 

Quarto parágrafo: ―... kindergarten ... não era com d? kindergarten não sei estou confusa 

agora ... vou rele/ começar a reler de novo ... tá eu vou ler de novo para mim ter certeza que 

eu entendi todas as/ todos os níveis que ela falou ... então no kindergarten até o começo do 

segundo ano até o final do ano escolar ... então ela ainda está atrás ... baseado nos standards 

do estado ... que eu não sei quais são ... se for dos estados unidos provavelmente .... e também 

contra a comparação ... vamos ver se eu consigo entender direito esse parágrafo no/ no 

restante do texto talvez faça mais sentido‖ 

Quinto parágrafo: ―... essa RIF Reduction In Force eu nunca ouvi falar deve ser: alguma 

organização sei lá uma fundação ... que trate desse assunto ... ah ela precisou mudar de escola 

... uhn: então ela mudou tanto de escola que ela acabou deixando a profissão ... isso é uma 

coisa que/ que geralmente me preocupa também ... porque eu comecei dando aula em uma 

escola aí por N motivos eu acabei saindo ... e: eu não sei conversando com professores muitos 

passaram por muitas escolas é difícil um professor que começou a trabalhar em uma escola e 

continuou e: uma das/ das conversas que a gente tinha no PIBID mesmo era sobre essa 

continuidade... se: era melhor um professor pegar um aluno de/alunos de quinta série e 

continuar com aquela turma até um terceiro ano que daí ele ia saber direito os conteúdos que 

eles/ que ele trabalhou e como eram os  alunos então aquela parte de adaptação não seria 

necessária ... mas também uma/ um outro questionamento era sobre: que às vezes esse 

profissional acabava tendo certas falhas ou às vezes a metodologia o modo que ele trabalhava 
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não era bom para alguns alunos não era eficaz com alguns alunos ... e aí esses alunos tendo 

estudado a vida toda deles com o/um professor só ... poderia: ... não estar dando certo muito 

no final e às vezes essa troca de profissional às vezes poderia ser bom então tem seus prós e 

contras ... mas aqui no caso da Teresa ela que saiu/ saiu prejudicada sendo professora de 

mudar tanto de escola eu também penso nisso ( )‖ 

Sexto parágrafo: ―... ela vai falar o porquê que ela decidiu deixar a profissão ( ) ... é até na/ na 

AMÉRICA engraçado chamar de América mas eu não gosto muito dessa palavra afinal somos 

todos América mas ...  até lá também o professor não recebe muito bem e querendo ou não 

você precisa de dinheiro para sobreviver então não dá para trabalhar só por paixão ... eh e 

além de você ganhar pouco você também não é muito respeitado às vezes por parte dos alunos 

mesmo dependendo eu nunca sofri isso mas sei de histórias ... e: ... enfim no geral mesmo até 

agora com a PEC e a MP também né querendo tirar recursos da educação ... e como a greve 

dos professores também foi tratada dá para ver que o governo em si o estado não tem muito 

respeito com a profissão e quando você às vezes vê/ você anda por aí principalmente quando 

teve aquela greve acho que  ano/ ano passado aquela/ aqueles comentários na rua falando ah: 

mas eles só querem tirar umas férias na greve já ganham muito bem por que que eles querem 

aumento de salário? Então dá para ver que até de algumas pessoas também tem esse ... 

desrespeito com a profissão né?‖ 

Subtítulo: ―... drunk testing as mães contra drunk testing tá ... não sei que imagem vem na 

minha cabeça eu acho que eu vou esperar para/ para/ para ler esse texto‖ 

Sétimo parágrafo: ―... eh a Teresa não está sozinha mesmo ... então aqui fala sobre end of year 

statewide tests eu acho que talvez não tenho certeza mas talvez eles falem/ eles estão falando 

daqueles SATs que eles têm nos Estados Unidos que é aqueles testes que os alunos ficam 

loucos ... eu lembro de ver muito isso também  no Harry Potter/ nos filmes de Harry Potter e 

em outros vários filmes e livros que eles falam dos SATs daí quanto que você tirou? Eu acho 

que dava para não sei talvez comparar com o ENEM só que lá é tipo acho que obrigatório 

todo mundo faz na/ na escola mesmo ... mas é um teste que você faz e daí dependendo da sua 

nota você consegue entrar na faculdade ou não ... a faculdade lá também é bem diferente 

daqui ... não vamos divagar sobre faculdade vamos continuar ... eu vou ler de novo ... opt-out 

movement tá destacado então ... OPT –OUT out eu sei o que é ... o opt não tenho muita certeza 

... in assessment ... tá eu vou ler a última/ a última: sentença para ver se eu consigo ... encaixar 

bem certinho essas informações  ... uhn é um grupo chamado Mothers Against Drunk Testing 

... vem várias ideias na minha cabeça mas eu acho que nenhuma delas é a correta ... tá eu vou 



164 
 

 
 

reler de novo para ver se eu consigo falar mais ideias para ver/ enfim direcionar um pouco ... 

então talvez eles queiram acabar com esses testes ((ruído)) e daí essas MÃES provavelmente 

né? MOTHERS elas criaram esse grupo vamos ver se talvez eles expliquem porque o do 

DRUNK na nos próximos parágrafos ... mas pelo menos para mim por enquanto eu/ me vem 

na cabeça aquelas pessoas que falam que estudam tipo doze horas por dia para o ENEM e que 

sei lá ... então poderia ser comparado com o drunk porque elas tão/ elas geralmente ficam ( ) 

às vezes sei lá elas precisam tomar remédio para não dormir e para continuar acordado vamos 

ver se é isso‖ 

 Oitavo parágrafo: ―... metáforas ... jogando o bebê com a água da banheira ( ) ... tá então eles 

apresentam alguns questionamentos sobre esse movimento opt-out que eu ACHO que eu 

estou no caminho de entender o que é ... ele/ ele fala do conceito do assessment ... então ali é 

uma das questões que eh na teoria até que pode ser legal mas e na prática? ele fala da 

implementation que às vezes na teoria até pode ser legal mas será que na prática realmente vai 

dar certo? ... vamos ver no último parágrafo para ver se eles falam mais alguma coisa‖  

Nono parágrafo: ―... gostei do successful entre aspas ... ali ele também coloca os estudantes E 

os professores ganhando suporte ... eh então ali no parágrafo final ele ... fala que a solução 

não seria de certa forma meio que ACABAR com essas provas e testes mas ser usado de uma 

forma que não punisse realmente essas pessoas que/ como foi falado anteriormente às vezes o 

peixe querendo escalar a árvore ... e mais para guiar realmente ... eu lembro quando eu fiz o 

vestibular aqui para a Unicentro para Letras Inglês ... que era: um vestibular acho que 

direcionado localizado ... eu não lembro o termo mas que os temas eram história filosofia e 

sociologia acho não tinha: perguntas sobre exatas porque ... e eu achei isso maravilhoso 

diferente do ENEM que eu fiz e daí tinha perguntas sobre física e biologia e eu estava 

querendo seguir o caminho de letras ... então tecnicamente eu não usaria toda a/ todo aquele 

conhecimento que eles ... esperavam que eu tinha eu não usaria nesse caminho digamos assim 

que eu estava escolhendo então eu acho que é sim importante que você tenha uma base de 

TUDO de física de biologia porque  afinal você está vivendo aqui e no mundo querendo ou 

não você usa tudo isso você está rodeado por ... é ... plantas  e você precisa ter a mínima 

noção disso então com a biologia você vai saber ... mas esse questionamento que o texto traz 

que realmente usar esse teste para guiar ... para ... usar isso como suporte e não como: uma 

prática somativa obrigatória do/ dos conhecimentos e que muitas/ muitos alunos acabam 

perdendo a/ a cabeça pensando que eles precisam ser bons em tudo ... e eles ... quando acabam 
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não sendo  eles sentem muito mal muito frustrados eu acho que é isso eu poderia falar mais 

mas acho que ... é isso 

 

P4 (Texto impresso) 

Título: ―... tá então ... ele/ esse texto TALVEZ conversa um pouquinho com o texto anterior 

que era sobre a: que o texto anterior falava sobre a diferença daqueles dois terceiros anos ... 

Primeiro parágrafo: "eles falam que os professores falam muito ... é engraçado porque ... eu... 

sou professora estou me tornando professora e eu geralmente não FALO muito ... isso é uma 

coisa que: eu geralmente pen/ porque geralmente falam que: ... professores FALAM muito 

sempre falam muito são muito falantes e eu não sou tão falante assim ... essa palavra WRYLY 

eu acho que eu já: vi ela em algum lugar mas eu não me lembro direito do significado dela ... 

mas: como tá falando que mui/muitos enfim nós somos muito tananan WRYLY familiar with 

Flanders ... então a gente deve ser tipo: MUITO familiar eu acho que é alguma coisa assim ... 

mas vamos ver pelo contexto ... eh ele fala que muitos da gente são/ a gente é muito familiar 

com ... essas/ esse two-thirds rule do Flanders mas eu não sou familiar então vamos ver se eu/ 

eu acho que não pelo menos ... por enquanto não me vem nada na cabeça pelo nome Flanders 

pelo menos ... fala sobre the most PROGRESSIVE classrooms ... então deve ser: alguma coisa 

para: ... na minha experiência holds true even in the most progressive classrooms ... two thirds 

... tá mais da metade ... tá não vem realmente nada a cabeça vamos ver no decorrer do texto 

essa/ essa regra fica mais clara ... aham ... ele fala para o professor ficar mais SILENCIOSO 

... então o aluno ele vai ... poder falar um pouco mais ... e: eu sempre pensei/ não sempre mas 

a/às vezes eu pensava nisso aqueles professores/ às vezes eu/ eu tive alguns professores que 

falavam muito e: a sala era silenciosa ninguém falava nada e aí eu tinha outros professores 

que: queriam realmente um debate então ELES queriam que os alunos falassem ... e eu acho 

que: principalmente em aula de/ de língua sendo ... mesmo por ter/ principalmente por língua 

estrangeira inglês:s espanho:l é muito importante que o ALUNO tente falar que ele fale e eu 

vejo que muitos professores não dão espaço para que os alunos falem ... então 

provavelmente ... essa regra do/ do Flanders vai falar sobre isso vamos ver se eles explicam 

mais porque eu fiquei curiosa para saber‖ 

Segundo parágrafo: ―... é ahn: ali fala que o aprendizado vai ser mais eficaz se o: o estudante 

enfim a pessoa que está aprendendo iniciar o processo de aprendizagem e agora/ eu tive mais 

contato com isso agora na academia que você acaba se tornando mais autônomo e daí você 

tem: enfim pesquisas e você precisa procurar mais e principalmente eh no/ agora no segundo 
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ano que a gente tem a disciplina de laboratório que você precisa pensar no seu tema ... pensar 

no seu tema para o seu TCC você que precisa ir atrás de um tema e você precisa escolher um 

tema que você realmente goste porque você vai trabalhar com aquilo ... então aí também eh: 

vai lá com/ com o outro texto lá dos testes que ... às vezes você tá estudando para uma coisa 

que você não gosta e você não tem sentido nenhum e quando você/ e quando é uma coisa que 

você gosta é ( ) diferente você é muito mais ativo no processo eu acho ... eu vou reler de novo 

para ver se é aquilo que eu entendi ... é ele fala sobre syntactic complexity ( ) e sentence eh: 

enfim esses termos eu conheci agora na/ na/ na graduação ... provavelmente esse é um texto ... 

eh English Teaching Forum ... então é realmente para quem tá nesse meio enfim eu lembrei 

que a gente esses dias teve uma discussão sobre/ de como esses termos como linguística ou 

mesmo os teóricos Saussure e esses outros termos para a gente acaba sendo tão banal quase e 

que: para as outras pessoas não tem sentido nenhum ... e eu penso ... uma pessoa sei lá de 

biologia mesmo lendo esse texto ... que talvez não fizesse tanto sentido para ela e: às vezes é 

como os alunos fazendo um teste ... enfim ... withdrawal eu vi essa palavra muitas vezes mas 

eu nunca: realmente fui ao dicionário pesquisar o sentido dela ... mas eu acho que se eu 

terminar de ler a sentença eu vou conseguir entender o significado ... eu vou acho que reler o 

parágrafo para ver se eu entendi direito ... ok então: nesse parágrafo ele fala que a importância 

do/ da pessoa que tá aprendendo a ler ser ativo no processo e daí ele fala um pouquinho da 

linguagem que a complexidade sintática e a:/ o tamanho da sentença vai ... vai/ vão se 

relacionar quando/com essa pro-atividade digamos assim do ... do LEARNER não me vem 

nenhuma palavra para learner em português sem ser estudante ... não vou conseguir lembrar  

( )‖ 

Terceiro parágrafo: ―... eh aqui fala da emoção também ahn me vem na cabeça uma coisa que 

eu acho que/ eh eu não lembro direito essa última vez/ algum tempinho atrás no PIBID que 

era sobre o ... ( ) uma parede ... é tipo se fosse essa ... ou níveis emocionais...eu não lembro 

direito mas que vários fatores interferem nesse aprendizado do/ do estudante porque ás vezes 

ele não está num dia muito bom: ou sei lá ... N razões então como fala aqui que as emoções/ 

que a emoção também é importante porque afinal somos todos seres humanos não é tudo 

mecânico por mais que às vezes pareço/ pareça ... Brown ... eu conheço aquele autor ( ) na 

verdade Brown do Código Da Vinci ... me lembrou esse autor ... provavelmente não é esse 

autor quase certeza ((ruído)) bem interessante esse artigo ... são as chaves para o language-

learning success ... eu acho que ele provavelmente vai explicar quais são os caminhos as 

etapas ... eu vou reler de novo ... aqui ele continua falando sobre a/ o envolvimento emocional 
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daí aqui ele fala sobre o lack of emotional involment que seria o: o não envolvimento 

emocional ... ele fala enfatizando isso com ponto de exclamação que é um caminho que a 

gente não deveria seguir ... eu/ eu espero que ele fale/ talvez fale um pouco mais sobre o por 

quê disso nos próximos parágrafos porque senão/ daí eu talvez/ eu volte mais nesse ponto 

depois para refletir‖ 

Quarto parágrafo: ―... é sobre os materiais ... a gente tem várias aulas sobre os materiais 

didáticos e mesmo no PIBID a gente trabalha com isso na revisão e construção de materiais 

didáticos ... então é uma tarefa eu diria que difícil ... eu estou no momento que a gente está 

construindo uma SD e: parece fácil mas é muito complicado e demanda muitas horas e 

demanda muito estudo também e a gente ... pelo menos é o que todos deveriam  se preocupar 

realmente como aqui fala com ahn os needs as/ as precisões/ os interesses e os/ e  a/  os 

conceitos morais dos alunos tanto que esses tem/ esses tempos ah na/ na atividade que a gente 

trabalhou com os alunos ... a gente trabalhou com o Chris daí a gente também trabalhou com 

o preconceito com o racismo e eu acho que ... além de você se preocupar com na escolha das 

atividades se preocupar com as necessidades com os interesses dos alunos acho que também é 

bom você tentar trabalhar esse essa crits/ criticidade com eles também sobre esses materiais 

sobre algum livro algum filme ou qualquer outra coisa ... tipo trazer atividades que também 

façam eles pensarem e também tanto eles pensarem por que que eles estão estudando aquilo 

talvez se eles ente/ entenderem a importância daquilo que eles estão estudando talvez eles se 

tornem mais interessados também ... eh ... que a maioria dos materiais ((ruído)) eu lembro dos 

materiais que eu no/ nos que eu estudei inglês esses dias eu tava vendo/ tava revendo eles por 

conta de uma atividade do PIBID e eu tava me lembrando/ eu tava pensando nossa eu não 

daria isso para os meus alunos ( ) não é muito interessante e eu lembro que eu também não era 

muito interessada na época ... eu só gostava mesmo do inglês por isso que eu continuei ... é 

sobre os esteriótipos ... a gente trabalhou também nessa atividade do Chris o preconceito e 

estereótipos e que sim esses ... geralmente né esses materiais têm muito estereótipo como né 

na maioria dos lugares que a gente/ na maioria das mídias ... é que sobre os/ a moralidade 

morally value-free que daí aqui na última frase ele fala que você é aquela/ aquela frase que ... 

você não fazer nada já é/ você já está fazendo alguma coisa então você não falar sobre aquilo 

você já escolheu não falar sobre aquilo então isso tem significado isso me lembra a: a escola 

sem partido que eles estão querendo/ que tá em uma discussão agora .. é bem complicado 

digamos assim ... eh e sobre o parágrafo eu gostei muito desse parágrafo eu acho que tem 

apontamentos interessantes‖ 
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Quinto parágrafo: ―... eh aqui ele fala sobre o ... o aluno be aware estar consciente do/ dos 

objetivos de aprendizagem eu acho isso ... bem interessante como acho/ eu falei antes/ eu tava 

pensando antes tanto ele saber da importância daquilo que ele está aprendendo por quê ele 

está aprendendo eh: o que realmente ele está aprendendo e para quê ... isso no PIBID também 

é uma coisa que a gente bate muito na tecla tá ele tá fazendo essa atividade mas por que que 

ele tá fazendo essa atividade isso precisa estar claro tanto para o professor e eu acho que seria 

bem necessário para o aluno mesmo porque talvez ele também se torne mais interessado e 

enfim ... consciente do processo de aprendizagem/ de aprendizagem dele acho que o/ ele 

também/ essa consciência ( ) seja um ponto interessante a se pensar ... eh ... o/ perguntar para 

os alunos antes de/ de ler um texto esse/ o pre-reading ... eu também comecei a pensar mais 

nisso agora pouco/ agora pouco digo há uns meses atrás sobre ... essa leitura de um texto eu 

acabei também mudando a minha forma de ler porque antes eu malmente lia o título já ia 

direto mas esse processo de você saber a fonte as/ ler o título pensar ah o que vem no texto 

enfim todo esse trabalho ... e aqui ele fala que: que realmente seria mais ... useful não me veio 

a palavra em português agora para useful mas enfim seria mais useful se a gente fizer/ 

começasse a fazer fizesse perguntas antes do texto mas eu acho que perguntas depois do texto 

também podem ser ahn interessantes mas eu realmente acho que é necessário você trabalhar o 

texto antes dele ser lido e também depois tanto para você ver o gênero a forma que ele está 

estruturado como eu disse a fonte o autor e tudo mais o veículo de circulação ... é aqui como 

eles falam que daí os alunos também eles vão ver o texto já com uma ideia em mente eles vão 

começar a ler o texto já com  uma ideia feita/ uma ideia anterior já feita sobre a análise do 

autor o título tudo mais ... aqui como fala a/ as adults normally do porque não são todos que 

fazem isso mesmo sendo adultos e passado por todo um processo ... SELDOM ... eu conheço 

essa palavra mas eu não/ eu não conseguiria dar uma tradução em português acho que para ela 

... ele fala da leitura sem propósito ((ruído)) ... eh eu gostei das últimas frases que a gente 

geralmente pede para o ... a gente quase nunca lê uma coisa sem um motivo mas é isso que 

que a gente pede para os nossos alunos fazerem ... ler um texto sem motivo algum e eu acho 

que ... como o texto já/ já trouxe e eu já li acho que em outros lugares que eu não vou me 

lembrar onde que é realmente isso você dá um/ um motivo para você/ para o teu aluno tá 

lendo aquilo e deixa bem claro para ele se ele tiver realmente um motivo ele vai ler aquilo 

com...com mais interesse eu acho para mim é isso‖ 

 

P5 (Texto digital) 
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Título: ―... Eu acredito que ahn provas elas são necessárias mas elas realmente criam uma 

cultura tóxica na escola‖  

Primeiro parágrafo: o participante não verbalizou. 

Segundo parágrafo: ―... eh algumas ... ahn ... algumas/ eh alguns modos de/ de avaliação que 

alguns professores não que ALGUNS professores mas que o sistema usa nessas avaliações 

para ver se o aluno é capaz de seguir em frente ou não eles realmente são meio injustos 

porque dentro de uma sala de aula existem VÁRIOS tipos de alunos existem alunos que 

aprendem lendo existem alunos que aprendem escutando e: às vezes essas provas elas ... eh: ... 

muitas vezes elas são voltadas mais para a MEMÓRIA do que para ... como o aluno aprendeu 

e às vezes o aluno aprendeu ele sabe o conteúdo mas ele não se lembra do jeito que a prova 

pede para ele se lembrar‖ 

Terceiro parágrafo: ―... o parágrafo não ... só tá ... ahn...detalhando coisas não me trouxe 

muitas coisas não me trouxe nada‖ 

Quarto parágrafo: ―ok então ahn mesmo que: a professora comentada no texto ela tenha 

trazido ela tenha FEITO um trabalho bom com os alunos ahn de ter feito os alunos 

aprenderem em um ano o que eles deveriam/ o que um aluno NATIVO eh aprende em três 

anos ela ainda estava para trás porque os alunos ahn não tinham contato com a língua antes 

então no ... ahn ... então mesmo assim/ então ela era/ ela ainda tava atrás da/ dos outros 

professores que eh lidam com alunos de/ de ensino/ que lidam com alunos de língua nativa de 

inglês porque alunos da mesma idade não tinham o mesmo conhecimento‖ 

Quinto parágrafo: ―NÃO me trouxe nada a cabeça‖ 

Sexto parágrafo: ―... a professora decidiu ahn deixar a profissão porque ALÉM de ser má paga 

MAU paga ela ainda era desrespeitada o que acontece muito não só nos Estados Unidos ou 

não só num lugar um exemplo que a gente pode ver é que o Brasil inteiro tá ... tá tendo esse 

problema com ... professores ... e eh isso né ( )‖ 

Sétimo parágrafo: ―... Mothers Against Drunk Testing ... parece ... não é ... aparenta não ser 

sobre escola ou sobre provas escolares e sim sobre ahn testes de embrig/ embriaguez‖ 

Oitavo parágrafo: ―... é o modo de/ de avaliação teria mérito mas é um modo muito velho 

acho que ... nos dias de hoje com tantas formas de tantas oportunidades de poder avaliar um 

aluno ahn ... tem como fazer isso e não SÓ tendo base nessa ... modo de prova que é meio 

que/ às vezes ... o aluno se sente oprimido por causa disso‖ 

Nono parágrafo: ―... eh o/ os modos de avaliação de que a gente usa eh: a gente consegue ver 

nos alunos que eles têm medo disso então eh seria ... um tipo de ... ao invés de ... VER como 
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que o aluno ahn está indo se o aluno está aprendendo é um modo de colocar DIVIDIR o aluno 

bom do aluno ruim acho que isso/ isso é ruim ... ahn esse negócio de dar notas é uma coisa 

que acaba é um/ é o único jeito/ é um jeito que o professor precisa lidar com isso mas é é uma 

coisa que acaba dividindo os alunos e acaba deixando uns com medo e outros acabam se 

sentindo mais poderosos dentro da sala de aula por causa disso acho que é isso‖ 

 

P5 (Texto impresso) 

Título: ―... ahn ...  o envolvimento do...estudante de língua de segunda língua uma coisa que ... 

já... pelo menos na sala de aula como estudante de de licenciatura já vi bastante que está 

sendo estudado ultimamente‖  

Primeiro parágrafo: ―... eh ... o aluno ele precisaria ser mais ahn ativo existem teorias de que o 

aluno para/ para aprender mais ele precisa ser mais ativo e para isso teria que mudar no caso 

o/ o modo de ensino que se/ que no caso hoje em dia muitos professores só falam e não 

deixam o aluno participar e assim é meio que difícil de/ de saber se o aluno está participando 

está prestando atenção está... aprendendo mesmo‖ 

Segundo parágrafo: ―... é que tem que inserir o aluno em algum contexto que faça parte da 

vida dele porque se não ahn não faz sentido a: o: o conteúdo não/ acaba não fazendo sentido 

para o aluno e ele acaba não aprendendo tanto quanto deveria‖ 

 Terceiro parágrafo: ―... eh o aluno quando ele se envolve com a matéria/ com o conteúdo ele 

acaba aprendendo mais é o que eu já falei antes ... que... eh porque ele tem uma 

EXPERIÊNCIA com aquilo não é só um conteúdo sem contexto sem ... background para ele... 

aprender‖ 

Quarto parágrafo: ―... ahn o parágrafo fala sobre a mudança de materiais eu acho que isso ... é 

uma coisa necessária porque como o parágrafo diz eh os materiais muitas vezes são cheios de 

estereótipos e: às vezes não se encaixa na realidade do aluno então não/ o aluno acha difícil de 

entender porque é uma coisa que ele não experiencia todo dia‖ 

 Quinto parágrafo: ―... vou reler ... may consider it more USEFUL to ask questions about a 

text before students read it then afterward ahn isso é uma coisa que ahn eu vejo professores 

tentando fazer que é meio que contextualizando os alunos do que está acontecendo do que 

eles VÃO ler o que ajuda a trazer/ já um pouco eh de conhecimento para os alunos antes deles 

terem ahn contato com o texto acho que isso facilita um pouco o aprendizado ... e e o último 

parágrafo fala sobre eh colocar objetivos antes de: dar as atividades o que seria o que contex/ 

contextualizaria também o aluno sobre o que ele está aprendendo eh: e ahn sem FAZER isso 
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sem dar esses objetivos o aluno meio que lê a/ tem contato com a leitura sem ahn sem uma 

razão então ele acaba não prestando muita atenção/ tanta atenção quanto ele prestaria se ele 

tivesse um objetivo e acabou‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 
 

APÊNDICE H 

Normas para transcrição (adaptadas do curso de Letras da UFRJ) 

 

 
Discurso direto Aspas 

Qualquer pausa ... 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

( ) 

Ruídos resultantes de movimentos com 

o smartphone 

((ruído)) 

Truncamento, interrupção discursiva / (Ex.: a meni/ a menina vai fazer; o menino/ a menina vai fazer) 

Alongamento de vogal e consoante : 

Interrogação ? 

Entonação enfática Maiúsculas (Ex.: ela quer UMA solução, não qualquer solução) 

Silabação - - (Ex.: eu estou pro-fun-da-men-te chateada) 

Letras maiúsculas Somente em nomes próprios, siglas e no caso de entonação 

Ponto final, exclamação e vírgula Não se utiliza 
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ANEXO A 

Texto para leitura no papel 

 

Involvement of the L2 learner in the classroom: some reflections 
BY ALAN C. MCLEAN 

 

Teachers in the L2 classrooms talk too much. And too much of this talk is directive. 

Many of us are wryly familiar with Flanders‘ ―two-thirds‖ rule, which, in my experience, 

holds true even in the most ―progressive‖ classrooms. The only solution is for the teacher 

consciously to become more silent, so that the learner may become more vocal.  
 Learning is most effective when the learner is the initiator of the learning process. 

With regard to language, it has been found that syntactic complexity and sentence length both 

increase when the topic is one in which the learner has been actively involved. This surely 

argues for the kind of withdrawal of control on the teacher‘s part that I have recommended 

above.  

Related to the above fact is evidence that the emotion associated with learning an item 

is important in storing it. In a recent article, Brown has described affective factors as ―the 

keys to language-learning success.‘‘ Even hostility, it appears, stores items better than a total 

lack of emotional involvement—though perhaps this is a path we should not follow too far!  

There is thus a clear need for the content of language teaching materials to involve the 

learner—to relate to his needs, interests, and moral concerns. It seems to me that too much of 

our material is empty of such involvement. Characters and situations in English-teaching 

course books are frequently vapid stereotypes. Although some writers might argue that 

materials, for the widest distribution, must be morally value-free, I would say that being 

morally neutral is itself to make a decision about values.  

Another important finding is that learning improves when goals are set before tasks 

are begun: the learner should be aware of the learning objectives. Relating this to reading, for 

example, we may consider it more useful to ask questions about a text before the students read 

it than afterward. In this way, the learner will approach the text with a set purpose, as adults 

normally do. After all, we seldom read anything without a reason; yet that is what we ask our 

learners to do time and time again.  

 
English Teaching Forum | N u m b e r 1  2 0 1 2 
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ANEXO B 

Texto para leitura na tela digital 

 

Is Testing Creating a Toxic Culture in 
Schools? 
Albert Einstein purportedly said, “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its 

ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” ## 

Sometimes I wonder if the standardized testing we do in many of our schools today does 

just that: judges fish on their climbing ability. Many assessments evaluate 

unnecessary academic skills that have no basis in determining if a child is ready to move 

on to the next level of learning.## 

 

Teaching Fish to Climb Trees 

 

A recent conversation with my friend Teresa*, a former teacher, drove home the 

frustrations many devoted educators feel towards testing regimes that lack nuance and 

http://edglossary.org/standardized-test/
https://www.reference.com/education/examples-academic-skills-fb883ae98e3b3ac4


175 
 

 
 

context. Poignantly, she described how she worked day-in and day-out to teach her 3rd 

grade class of English Language Learners to read while she was simultaneously and 

consistently being compared to her counterpart who was leading a class of 3rd grade 

native English speakers.## 

It didn’t matter that Teresa had brought her students’ reading ability up from a 

kindergarten level at the beginning of the school year to a 2nd grade level at the end of 

the school year — she was still behind: both in absolute terms (based on state 

standards) and in relative terms (vs. her third grade teacher counterpart).## 

At the end of the year, Teresa became part of a RIF (Reduction in Force). This required 

her to move schools due to a lack of funding at her current school. After several years of 

such moves, she left the profession.## 

Teresa summed up her decision to leave the teaching profession this way, “It’s one thing 

to be paid one of the lowest professional salaries in America; it’s completely untenable to 

be paid at that level and also disrespected.”## 

Mothers Against Drunk Testing 

Teresa is clearly not alone in her feelings toward our standardized tests and their 

unintended consequences for both students and teachers. When it comes to end-of-year 

statewide tests, there is a growing opt-out movement forming, and “assessment“ is 

quickly becoming a bad word in academic circles. There is even an advocacy group now 

called Mothers Against Drunk Testing.## 

But in this opt-out movement, are we throwing the baby out with the bathwater? Does the 

concept of assessment have merit, but the implementation lack credibility?## 

For example, if assessments could be used less as a stick to punish the less “successful” 

and more as a guide to ensure that both students and teachers get the support and 

resources they need, would we look at tests differently?## 
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