
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 
LINGUAGENS. 

 
 
 
 
 

SÍLVIA GUSMÃO SALES 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GOOGLE TRADUTOR E ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO POSSIBILIDADES NA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA LEITURA PARA UM FIM ESPECÍFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitória da Conquista – Bahia 
2015



 

SÍLVIA GUSMÃO SALES 
 
 
 
 
 
 
  
 

GOOGLE TRADUTOR E ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO POSSIBILIDADES NA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA LEITURA PARA UM FIM ESPECÍFICO 

 
 
 
 

  
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens como pré-requisito parcial e 
obrigatório para a obtenção do título de mestre 
em Letras. 

 
Orientadora: Profª. Drª. Cláudia Vivien Carvalho 
de Oliveira Soares 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – Bahia 

2015



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalogação na fonte: Elinei Carvalho Santana – CRB 5/1026   

UESB – Campus Vitória da Conquista-BA 

      

S155g        Sales, Sílvia Gusmão.       

                          Google tradutor e estratégias de leitura como possibilidades na 
                     construção de sentido na leitura para um fim específico / Sílvia 
                     Gusmão Sales, 2015. 
                          191 f. 
                          Orientador (a): Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares. 
                          Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do 
                      Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-graduação em Letras: Cultura, 
                      Educação e Linguagens, Vitória da Conquista, 2015. 
                          Inclui referências. 

                      1. Língua inglesa – Estratégias de leitura. 2. Google tradutor – 
                  Leitura (Língua inglesa). I. Soares, Cláudia Vivien Carvalho 
                  de Oliveira. II. Universidade Estadual do Sudoeste da  Bahia, 
                  Programa de Pós- Graduação em Letras: Cultura, Educação e    
                  Linguagens. III. T. 
                                                                              CDD: 428.24 
                                                                                               
                                                                                 
                           

                                                                                              
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              

                                                                                      

                                                                                        CDD: 469   

                                

                          Linguística, Vitória da  Conquista, 2013. 

                               Referências: f. 69-73-.   

                                  1. Vogais médias – Percepçaõ d fala.  2. Fonologia. 



 

SÍLVIA GUSMÃO SALES 
 
 
 
 

 GOOGLE TRADUTOR E ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO POSSIBILIDADES NA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA LEITURA PARA UM FIM ESPECÍFICO 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens como pré-requisito parcial e 
obrigatório para a obtenção do título de mestre 
em Letras. 
 
 
 
Data de Aprovação ........../......../.................... 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Profª. Drª. Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

 
___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima 
 

___________________________________________________________________________ 
Profª. Drª. Denise Aparecida Brito Barreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho à memória da minha mãe, Amélia 
Lourdes Gusmão Sales, mãe amorosa, mulher sábia e 
temente a Deus. 

 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Ao autor da vida... 

Jesus Cristo, meu senhor por ter me abençoado a cada instante e usado pessoas especiais 

como vocês:  

Filha, amor e compreensão. 

Cláudia Vivien, orientadora e amiga, incentivo e encorajamento. 

Ângela e Jamile, companheiras e amigas, apoio e confiança. 

Marta Luciana, cooperação e encorajamento. 

Aos alunos/participantes desta pesquisa, obrigada por serem alunos verdadeiros. 

Aos meus colegas, obrigada pela cumplicidade e amizade. 

Todos que cooperaram direta ou indiretamente. 

Muito obrigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. 
                                                                                                           (LAMENTAÇÕES, 3:21).

 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 

A leitura para um fim específico tem como objetivo tornar o aluno capaz de ler e compreender 
textos em inglês, focando uma determinada área. Para efeito deste trabalho, o processo de 
leitura se desenvolve com base nas estratégias de leitura (NUTTALL, 1996), skimming, que 
leva o aluno a uma leitura rápida do texto, sem se deter a palavra por palavra e scanning, que 
possibilita ao aluno ler o texto, atendo-se às informações específicas como a ideia principal e 
o objetivo do texto, aliadas ao Google Tradutor, que como recurso tecnológico, beneficia os 
seus usuários, com a possibilidade de traduções em vários idiomas. Neste sentido, essa 
pesquisa teve como objetivo verificar como o Google Tradutor, aliado à utilização das 
estratégias skimming e scanning (NUTTALL, 1996), pode potencializar o processo de 
construção de sentidos na leitura de textos em inglês para um fim específico. A investigação 
configurou-se como um estudo qualitativo, que possibilita análises mais profundas, a qual 
trata do objeto estudado e investigado, e de cunho intervencionista, pautada na Linguística 
Aplicada (CELANI, 1983; MOITA LOPES, 1996). O desenvolvimento do estudo aconteceu 
por meio de uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), formada 
da seguinte estrutura de base: apresentação da situação, mediante questionários, com o 
propósito de apresentar aos alunos uma interligação com a produção final; primeira produção, 
que é o momento em que o aluno elabora um primeiro texto oral e escrito em resposta à 
atividade de leitura apresentada pelo professor; os módulos que se referem à verificação dos 
problemas encontrados na primeira produção; a última estrutura de base é a produção final 
voltada ao texto inicial, em que o aluno tem a chance de colocar em prática o que foi 
desenvolvido durante os módulos. As atividades foram organizadas com o gênero resumo.  Os 
sujeitos da pesquisa foram os alunos do VI semestre do curso de Odontologia da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus-Jequié. Os resultados indicaram que apesar dos textos 
trabalhados serem da área específica de compreensão dos alunos, percebe-se que as 
estratégias skimming e scanning apresentam-se de forma limitada para alguns alunos, sendo, 
portanto, o Google Tradutor uma ferramenta que possibilita o preenchimento de lacunas 
deixadas na construção de sentido do texto.  
 
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Tradutor online. Leitura para um fim específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 

The reading for a specific purpose aims to make students able to read and understand texts in 
English. It focuses on a specific area. For this study, the reading process is developed based 
on reading strategies (NUTTALL, 1996), skimming, which leads the student to a quick 
reading of the text, without stopping the word for word and scanning, which allows the 
students read the text. It attends to the specific information as the main idea and the purpose 
of the text. It combined with the Google Translate that as technological resource. It benefits to 
its users, with the possibility of translations in multiple languages. In this sense, this research 
aimed to determine how helpful ally the use of skimming and scanning strategies 
(NUTTALL, 1996), can enhance the process of construction of meaning in reading English 
texts for a particular purpose. The research was configured as a qualitative study, which 
enables deeper analysis, which it is the object studied and investigated, and interventionist 
nature. It is based on the Applied Linguistics (CELANI, 1983; MOITA LOPES, 1996). The 
development of the study took place through a didactic sequence (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004). It made the following basic structure: presentation of the situation 
with questionnaires in order to introduce students to an interconnection with the final 
production; first production, which is the time the student works on an initial oral and written 
text in response to the reading activity presented by the teacher; the modules that relate to the 
verification of the problems encountered in the first production; the last base structure is the 
final production directed to the initial text, in which the student has the chance to put into 
practice what has been developed for the modules. The activities were organized with the 
abstract genre. The participants were students of the sixth semester of Dentistry course of 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus-Jequié. The results indicated that 
although the texts worked are the specific area of students' understanding, it is noticed that the 
skimming and scanning strategies are presented in a limited way for some students. Therefore 
Google Translate a tool that allows the filling of gaps text in the left direction construction. 

Keywords: Reading strategies. Online translator. Reading for a specific purpose. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Durante todo o percurso da História, nunca houve uma necessidade de superar as 

barreiras linguísticas que dividem os povos como neste século. O mundo, cada vez mais 

globalizado, tem se transformado em um campo minado de informações e transformações 

que, espontaneamente, explodem através dos recursos tecnológicos que vão sendo criados, 

possibilitando, assim, a quebra de barreiras linguísticas entre as diversas áreas de estudo.  De 

acordo com Kenski (2007, p. 47), “a dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das 

redes colocam todos os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo 

juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário”. Este fato tem 

permitido que o acesso às informações e às transformações que as diversas áreas vêm 

sofrendo torne-se público e de direito de todos, proporcionando novas leituras de mundo. Tais 

possibilidades oferecidas por estes recursos tecnológicos fazem surgir um novo perfil de 

alunos, expostos a uma diversidade linguística que os impulsiona à busca de novas 

aprendizagens que nem sempre estão disponíveis em sua língua materna. 

 Nesta nova perspectiva de leitura, o enfrentamento de ler uma língua estrangeira pode 

gerar no aluno uma diversidade de emoções como insegurança, incapacidade e a procura de 

lembranças na sua memória discursiva para executar tarefas, por exemplo, a utilização de 

estratégias de leitura. Desta forma, o uso de tecnologias digitais, o modelo usado pelos 

tradutores online o Google Tradutor, juntamente com estratégias de leitura, podem aproximar 

o discurso do texto específico da realidade do leitor.  

 Não podemos deixar de considerar o trato que a língua estrangeira recebe nos cursos 

de bacharelado e graduação, evidenciando o caráter instrumental da língua. A disciplina 

Inglês Instrumental, também conhecida como Inglês para um fim específico, tem como 

objetivo principal preparar o aluno, em um período curto, a ler e compreender textos 

acadêmicos em inglês de áreas específicas. Na pesquisa em questão, foram utilizadas duas 

estratégias apresentadas por Nuttal (1996), a saber: a estratégia skimming que leva o aluno a 

uma leitura rápida do texto, sem se deter a palavra por palavra, oferecendo a oportunidade ao 

leitor de prever o significado do texto, e a estratégia scanning, que possibilita ao aluno ler o 

texto, atendo-se às informações específicas, como a ideia principal e o objetivo do texto. 

Como afirma Nuttall (1996, p. 306), “sempre que ensinar uma técnica de leitura, verifique se 
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os alunos conhecem o propósito desta leitura”
1 (tradução nossa). Logo, é importante que o 

aluno esteja claro do processo de leitura que será trabalhado em sala de aula. 

Segundo Mey (1998, p. 2), “de modo geral, pode-se definir uma tecnologia como uma 

técnica mediadora, um meio material que provê o acesso a alguma área da atividade ou do 

conhecimento humano”. Sendo assim, acreditamos que por intermédio do uso das estratégias 

de leitura, em conjunto com o Google Tradutor, a leitura de textos em inglês para um fim 

específico pode se ampliar, tomando uma dimensão maior, à medida que o leitor interage com 

o texto, e assim, prover acesso a alguma área da atividade do seu conhecimento.  

 No processo de leitura e produção de sentido ativamos estratégias sócio cognitivas. E 

por meio de estratégias, o conhecimento armazenado e arquivado na memória é revelado no 

momento do processamento textual (KOCH; ELIAS, 2007). Algumas estratégias citadas pela 

autora são as antecipações, hipóteses e inferências recorrentes do que o leitor tem armazenado 

na memória.   

  O texto não contém a realidade, reflete apenas segmentos da realidade, entremeados 

de inúmeras lacunas, que o leitor vai preenchendo com o conhecimento prévio que possui do 

mundo (LEFFA, 1996). A leitura para um fim específico com o recurso do Google Tradutor e 

de estratégias específicas de leitura pode implicar em detectar os implícitos e fazer inferência 

contextual.  

 Na tentativa de lançar um novo olhar para questões e indagações quanto à eficiência e 

o uso dos tradutores online, por leitores e estudiosos interessados em terem acesso aos 

benefícios que a tecnologia digital possa oferecer em suas respectivas áreas, proponho o 

presente projeto, cujo objetivo é verificar como o Google Tradutor aliado à utilização das 

estratégias skimming e scanning (NUTTALL, 1996) pode potencializar o processo de 

construção de sentidos na leitura de textos em inglês para um fim específico.  

 Nestes termos, o estudo aqui proposto foi desenvolvido com base em uma abordagem 

qualitativa, tendo como foco a linguística aplicada (CELANI, 1983; MOITA LOPES, 1996). 

O ambiente da pesquisa é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus-

Jequié, com a participação de 14 alunos do VI semestre do curso de Odontologia. Como 

resultado da minha prática e observações em sala de aula com a referida disciplina nasceu o 

desejo de realizar esta pesquisa. Dentre as observações vale mencionar a importância para o 

aluno de ler textos em inglês, considerando a necessidade de ampliar seu conhecimento 

específico na graduação, para além do limite que sua língua materna possa oferecer, como 

                                                           
1 “Whenever you are teaching a Reading technique, make sure students know their purpose in Reading 

something”. 
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também a de atender a cobrança das diversas áreas de estudo. Além disso, outra questão muito 

importante é o tempo, não somente por ser um período muito curto, por se tratar de uma 

disciplina optativa que impossibilita um estudo mais detalhado que a língua estrangeira exige. 

Por outro lado, a investigação desta pesquisa pode abrir uma porta para a leitura em língua 

estrangeira que não demande muito tempo.  Pois, num mundo em acelerado processo de 

globalização, faz-se necessário que as barreiras linguísticas sejam superadas, para que o 

acesso às informações e às transformações que as diversas áreas vêm sofrendo, chegue ao 

conhecimento de todos. 

 Outra motivação para realização deste trabalho foi com o propósito de aliar uma 

tecnologia digital às estratégias de leitura. Neste caso, o recurso tecnológico escolhido foi o 

Google Tradutor.  Pontos importantes foram a razão pela escolha deste serviço digital, por 

exemplo, ele possui o próprio software de tradução, é de fácil acesso e sempre está 

melhorando seu serviço em prol dos usuários. Além dos aspectos já citados, esta ferramenta 

disponibiliza a tradução do inglês para vários idiomas, incluindo o português.  

 O fato de desconhecer ou conhecer uma língua estrangeira, como o idioma inglês, 

pode gerar marginalização para aqueles que não a conhecem, e o monopólio do conhecimento 

em áreas de estudo para aqueles que tiveram acesso a cursos livres de inglês, podendo 

beneficiar-se do conhecimento de uma segunda língua. Acreditamos que por meio desta 

pesquisa, voltada para leitura de textos em inglês para um fim específico, com o uso das 

estratégias skimming e scanning (NUTTALL, 1996) e do Google Tradutor, possa beneficiar e 

ampliar campos de estudo com a leitura de textos em inglês.     

          Neste trabalho é apresentada a pesquisa, bem como os objetivos e o percurso 

metodológico empreendido para execução do estudo da seguinte forma: da Introdução, que 

aborda a importância da pesquisa para ampliação da atuação no campo digital para outras 

áreas, da motivação de fazer este trabalho e escolha do Google tradutor, e do meio do 

processo de investigação, a sequência didática; do primeiro capítulo que aborda sobre o 

ensino da utilização da leitura para um fim específico e sua importância;   bem como do 

segundo capítulo que apresenta as tecnologias digitais inovando o ato de ler com seus 

avanços. O quarto capítulo apresenta o advento da internet inovando as formas de tradução, 

conceituando tradução e relatando a história da tradução assistida pelo computador até chegar 

ao tradutor online, o Google Tradutor; assim como do quinto capítulo, que relata a 

metodologia que se pretende usar, explicando o meio de investigação, a sequência didática, e 
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do sexto capítulo, que analisa o percurso de construção de sentidos, mediante as estratégias de 

leitura aliada ao Google Tradutor. 



 

 

2 O CAMINHO DO ENSINO DO INGLÊS PELO VIÉS DA LEITURA 

 

2.1 ENSINO DO INGLÊS 

 

 De acordo com Moita Lopes (1996), a importância do império britânico do século XIX 

e predominância da economia americana a partir da Segunda Guerra Mundial explicam a 

influência do inglês no mundo contemporâneo. A disseminação dessa língua, no mundo 

globalizado em que vivemos, transformou-a em uma língua franca que possibilita povos de 

várias nações se comunicarem livremente. Para Holborow (1996, p. 172 apud SIQUEIRA, 

2012, p. 321), “ensinar inglês não pode mais ser visto como apenas ensinar língua”. Para isso, 

é necessário uma nova postura e visão na forma de ensinar o inglês como língua franca, 

rompendo barreiras.  

 O rompimento com falsos mitos e ideias preconceituosas sobre o ensino de línguas, 

presentes durante décadas, não é fácil de ser removido. Logo, é neste quadro que Moita Lopes 

(1996) chama a atenção dos professores para direcionarem o alvo de ação no ensino de língua 

estrangeira para as classes subalternas e não para as classes dominantes. Esse ensino está 

intrinsicamente voltado para a escola pública. 

 Assim como Moita Lopes (1996), acreditamos numa abordagem de ensino de língua 

estrangeira com o foco na leitura. Tal habilidade para o leitor parece se justificar socialmente 

no Brasil e atender às necessidades reais dos alunos brasileiros, considerando o contexto das 

escolas públicas brasileiras. Por intermédio da leitura há possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar. Quanto à gramática, esta pode ser aplicada de forma contextualizada.  

 Entretanto, a realidade do ensino de língua inglesa mostra que, apesar de tentativas e 

perspectivas inovadoras no ensino, com a utilização de diferentes ênfases, visando uma 

possibilidade de comunicação livre, desprendida de formalidades e regras, não significa que a 

língua inglesa é acessível a todos. Para Siqueira (2012, p. 202), “apesar da grande demanda do 

inglês em todo o país, um aspecto que chama atenção neste segmento é seu caráter elitista e 

exclusivo”
2 (tradução nossa). Como diz o autor, muitos esforços têm sido feitos, em favor 

daqueles menos privilegiados economicamente, pelas universidades públicas, mediante 

projetos de extensão e outros meios. Entretanto, o acesso ao aprendizado do idioma inglês 

ainda está restrito a uma minoria. 

                                                           
2
 “Despite the remarkable demand for English everywhere in country, one aspect that calls our attention in this 

segment is its elitist and, potentially, exclusive character”. 
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O idioma (Inglês) garante a sua entrada na globalização, por isso, ele torna-
se necessário para ter acesso à língua global. Assim, quem fala o idioma será 
capaz de entre várias outras coisas, construir e exercer a sua visão crítica do 
mundo3 (tradução nossa).  
(SIQUEIRA 2012, p. 202-203)  
 
 

 A veracidade da afirmação do autor é comprovada quando alunos e profissionais, no 

geral, são submetidos a avaliações em busca de uma qualificação, ou emprego em algumas 

áreas específicas, ou quando por meio da língua global a construção do conhecimento para 

exercer a nossa visão crítica de mundo se faz necessária.  Neste momento, somos testados e 

avaliados quanto ao nosso conhecimento, além das fronteiras. Assim, podemos provar que o 

idioma (inglês) realmente pode fazer diferença. 

 O autor supracitado também menciona que uma língua possui suas características 

específicas e, principalmente, quando se trata do contexto cultural. Ele diz que quando 

decidimos aprender ou ensinar uma língua precisamos considerar não apenas o contexto 

linguístico, mas especialmente o lugar ocupado pela cultura. Desde que nenhuma língua em 

essencial opera em um contexto social em que é diretamente influenciado pela cultura que 

representa (SIQUEIRA, 2012). 

 É relevante a preocupação dos professores em ensinar aspectos culturais concernentes 

à língua estrangeira. Contudo, não podemos deixar que esta questão fomente preconceitos em 

relação ao Brasil, infelizmente, o que muitas vezes acontece. Há uma valorização excessiva 

da cultura do outro (MOITA LOPES, 1996, p. 41). 

 Na perspectiva de um novo olhar para o ensino do inglês, a visão de Moran (2000, p. 

57) pode ser relevante no que diz respeito ao significado de educar, quando pontua que 

“educar é colaborar para que professores e alunos nas escolas e organizações transformem 

suas vidas em processos permanentes de aprendizagem”. Isto implica em uma colaboração 

mútua entre professores e alunos no processo de construção do conhecimento.  

 A proposta do ensino de inglês, por meio da disciplina Inglês Instrumental em cursos 

superiores é voltada para a leitura com um fim específico, focando a leitura de textos em 

inglês nas áreas de estudo. Sendo assim, o objetivo é levar ao aluno o conhecimento dos 

avanços que sua área tem alcançado, e que ainda não se encontram disponíveis em sua língua 

materna. Logo, é válido fazermos uma reflexão sobre o que é leitura e como ela se processa. 

 

                                                           
3 “This language (English) guarantees their entrance to this revolution called globalization, and because of this, it 

is mandatory to provide acess to the global language, so speakers will be able to among several others things, 
build up and exercise their critical view of the world”. 
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2.2 O QUE É LEITURA? 

 

 Antes de apresentar o conceito de leitura, faz-se necessário conceituar texto, que pode 

trazer uma significação diferenciada do que acontece no processo de leitura: 

 

[...] O texto é considerado como manifestação verbal, constituída de 
elementos linguísticos de diversas ordens, selecionados e dispostos de 
acordo com as virtualidades que cada língua põe à disposição dos falantes 
no curso de uma atividade verbal, de modo a facultar aos interactantes não 
apenas a produção de sentidos, como a fundear a própria interação como 
prática sociocultural.  
(KOCH, 2013, p. 31) 

  

Para a autora, o texto como manifestação verbal implica na ativação de vários sistemas 

de conhecimento representados e arquivados na memória, “[...] a par de um conjunto de 

estratégias de processamento de caráter sócio cognitivo de textos” (p. 31), o que proporciona 

a interação entre o leitor e o texto, construindo sentidos no processo da leitura.  

 A leitura é um momento ímpar, onde acontece a interação voltada a questões formais 

do texto e a questões cognitivas e socioculturais fora da materialização do texto. Na leitura 

ocorre um processo comunicativo, no qual estão questões extralinguísticas ligadas ao 

conhecimento prévio dos leitores, às condições de produção do texto e às intenções dos 

autores. Vale salientar que os domínios cognitivos da leitura atuam de forma paralela e não 

linear, considerando que nas atividades de leitura acontecem a produção de inferências, 

projeções e associações. 

 “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente” (FREIRE, 1997, p. 11). Desta forma, o autor considera que a compreensão 

do texto acontece pela percepção das relações entre o texto e o contexto, pois o processo de 

aprendizagem é formado pela busca da compreensão do ato de ler. O ato de ler permeia a vida 

humana desde a primeira leitura de mundo armazenada na memória do indivíduo. A leitura é 

resultado de lembranças e de momentos vividos e lidos. Esta leitura é (re)vivida e (re)criada 

quando somada a outro ato de ler. 

 Segundo Koch (2013, p. 30), “o sentido não está no texto, mas se constrói a partir 

dele, no curso de uma interação”. A autora afirma que, “para se chegar às profundezas do 

implícito e dele extrair um sentido, faz-se necessário o recurso aos vários sistemas de 

conhecimentos e a ativação de processos e estratégias cognitivas e interacionais”. Ela faz uma 
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comparação à metáfora do iceberg, assim, também, o texto apresenta somente uma pequena 

porção exposta e uma grande porção submersa a ser descoberta, por meio da interação entre o 

leitor e o texto, valendo-se de estratégias cognitivas que são estratégias de uso do 

conhecimento. Como exemplo de estratégias cognitivas, citamos as inferências que podem 

levar a construção de sentidos no processo de leitura. Com a mesma linha de pensamento de 

Koch, Leffa afirma,  

 

A riqueza da leitura não está necessariamente nas grandes obras clássicas, 
mas na experiência do leitor ao processar o texto. O significado não está na 
mensagem do texto, mas na série de acontecimentos que o texto desencadeia 
na mente do leitor. [...] Leitor e texto podem ser representados como duas 
engrenagens. Quanto melhor o encaixe um e outro, melhor a compreensão 
do texto. 
 (LEFFA, 1996, p. 15-22).  

  

Martins (1994, p. 30) menciona a necessidade de se considerar a leitura como um 

“processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 

que linguagem”. Sendo assim, para ela o ato de leitura vai além da escrita. Para a autora, “se a 

leitura tem mais mistérios e sutilezas do que a mera decodificação de palavras escritas, tem 

também um lado de simplicidade que os letrados não se preocupam muito em rever” (p. 38). 

 A autora reforça a sua visão também considerando a leitura sensorial e outras. De 

acordo com Martins (1994, p. 40), “a visão, o tato, a audição, e o gosto podem ser apontados 

como os referenciais mais elementares do ato de ler”. Em concordância com essa mesma 

visão, vale mencionar a percepção de Leffa (1996, p.10), sobre leitura, quando aponta que, “a 

leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermédio de outros elementos da 

realidade”. 

 Kleiman (1999, p. 36), assevera que “a leitura é uma espécie de jogo de adivinhação, 

pois o leitor ativo, realmente engajado no processo, elabora hipóteses e testa à medida que vai 

lendo o texto”. A leitura é um processo interativo o qual o leitor, na elaboração do significado 

do texto, utiliza diversos níveis de conhecimento que interagem constantemente entre si, 

relacionados com seu conhecimento de mundo, conhecimentos linguísticos, textuais (gêneros 

e modalidades retóricas), semânticos, pragmáticos etc, no momento da leitura, 

independentemente de ser a primeira língua ou segunda língua. O leitor coloca-se numa 

posição enunciativa, resgatando memórias lidas e guardadas, como também, o que emerge da 

sua formação discursiva (KLEIMAN, 1999). Segundo Lévi (1996, p. 35), “a inteligência do 

leitor levanta por cima das páginas uma vazia paisagem semântica móvel e acidentada”. A 
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partir de interação do leitor com o texto, a paisagem vazia vai tomando forma, preenchendo as 

lacunas no processo da leitura, que tem como meta preparar e capacitar o aluno para ler e 

compreender textos acadêmicos em inglês, fazendo uso de estratégias de leitura.   

 

2.3 LEITURA PARA UM FIM ESPECÍFICO 

 

          Ao considerar o termo “Leitura para um fim específico” vale salientar a sua história e 

importância. Essa maneira diferente de ver a leitura é resultado de um movimento maior na 

área de ensino de línguas estrangeiras, Língua para fins Específicos, no qual o ensino de 

línguas estrangeiras é aplicado para atender as necessidades de quem está aprendendo, tendo 

como objetivo o desempenho de tarefas comunicativas, podendo ser uma produção oral ou 

escrita. Para Hutchinson e Walters (1992, p. 19), o inglês para um fim específico é “um 

enfoque à aprendizagem de línguas que é baseado na necessidade do aprendiz”. 

            De acordo com Swales (1985), o ano de 1962 é referência para o ensino de inglês para 

um fim específico no mundo, com a publicação do artigo de Barber (1962), “Some 

measurable characteristics of modern scientific prose”, apesar de que este não é o ano em que 

o ensino de uma língua para um fim específico tenha realmente o seu início, pois de maneira 

informal, o uso da língua, desta forma, já existia. Considerando os contatos entre os impérios 

antigos, por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam a língua para contato com os povos 

conquistados, com um fim específico de estabelecer relações de dominado/dominante. 

           Bloor (1997) fornece provas para reforçar a hipótese de Swales, menciona que não foi 

no século XX que se ouviu falar no ensino de língua para um fim específico pela primeira 

vez, exemplificando com o manual de ensino de 1.415 que era voltado para mercadores de lã 

ou produtores agrícolas. 

           Com o aparecimento de novas práticas no ensino de idiomas, vários cursos de inglês 

instrumental surgiram pelo mundo, especialmente, a partir de projetos financiados por órgãos 

como o Conselho Britânico ou outros órgãos ligados aos governos de países de língua inglesa. 

No Brasil, os problemas enfrentados pelos alunos do programa de mestrado em Linguística 

Aplicada ao Ensino de Línguas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

levou a coordenadora do programa, Maria Antonieta Alba Celani, no final dos anos 70, a 

desenvolver um projeto em âmbito nacional, o Projeto Ensino de Inglês Instrumental, em 

universidades brasileiras, que culminou mais tarde na criação do Centro de Pesquisas, 

Recursos e Informação em Leitura (CEPRIL) e na publicação do periódico The ESPecialist 
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Celani (1998a). Além da pesquisa dos vários aspectos teóricos e práticos voltados ao tema, 

houve o empenho dos envolvidos na produção de materiais, apoio a professores, congressos e 

ensino de inglês e outras línguas, como francês e português instrumental, visando suprir a 

necessidade de alunos e professores em relação ao ensino de idiomas nas universidades. 

Assim, foi criada a disciplina de Inglês Instrumental, com o objetivo de preparar o aluno em 

um período curto a ler e compreender textos de áreas específicas.     

           O processo da leitura é resultado da interação entre o leitor e o texto. Sendo assim, com 

base nos pressupostos de leitura apresentados por Koch (2013), Martins (1994) e Kleiman 

(1999), acreditamos que o significado não está contido na letra impressa no papel. O 

significado transcende ao universo da página do texto. O leitor faz inferências e constrói 

sentidos. O foco da leitura para um fim específico é agregar novas informações ao 

conhecimento prévio sobre o tema com o auxílio das estratégias de aprendizagem.  

           Celani (1998b) afirma que o professor de leitura, na abordagem instrumental, poderá 

direcionar o seu trabalho em três etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na pré-leitura, a 

sensibilidade do aluno em relação aos prováveis significados é ativada. Com base em 

hipóteses, deve-se: recorrer ao conhecimento prévio de mundo; estimular o aluno a observar 

as ilustrações, desenhos, mapas, tabelas, gráficos, etc.; explorar títulos e subtítulos; ativar o 

pré-conhecimento do aluno no que diz respeito à organização textual, observando o 

cabeçalho, a introdução de cartas e a distribuição gráfica do texto, que dá pistas, o que permite 

sua identificação e evidencia a leitura como uma prática sócio interacional. Na etapa de leitura 

o aluno mantém uma relação entre o seu conhecimento de mundo, de organização textual, de 

elementos sistêmicos. O professor pode fazer uso de estratégias de leitura já aplicadas na sua 

língua de origem, observando os elementos linguísticos e lexicais semelhantes e diferentes aos 

da sua língua. Para o aluno chegar ao nível de compreensão detalhada, no mais complexo da 

leitura, será necessário um aprofundamento do seu conhecimento sistêmico. Assim, ele terá 

que aprender a adivinhar o significado de palavras por meio de dicas/pistas, e aprender que 

nem todas as palavras são significativas para compreender e ler um texto em inglês. Na última 

etapa, a pós-leitura, o professor deve elaborar atividades criativas que estimulem o aluno a 

questionar o texto com um olhar crítico, o que deve ser incentivado em todas as etapas, para 

que aconteça uma interação entre o mundo do leitor e do autor.  

           Para Leffa (1989), o uso de tais estratégias pode levar o leitor a avaliar a sua própria 

compreensão e transformar a leitura em um processo consciente de construção de sentidos. 

No decorrer desta conscientização ele desenvolve uma capacidade de detectar fenômenos 
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linguísticos como ambiguidade, não perde tempo com pontos irrelevantes no texto, com a 

observação de pontos essencias para a leitura com um fim específico.   

 No que diz respeito à leitura de uma segunda língua, neste caso, o inglês, para o aluno, 

o enfrentamento do novo pode manifestar sentimentos de insegurança e a incapacidade no 

resgate da própria memória discursiva para o cumprimento da atividade, a leitura somente 

com o uso de estratégias. Tal sensibilidade deve-se ao fato de não haver nada concreto, como 

um dicionário em inglês para consultar, valendo-se somente das inferências e conhecimento 

do assunto específico da área.  

 O ato de ler em outro idioma, com o conhecimento prévio do tema abordado em 

inglês, pode refletir leituras guardadas na memória. O processo da leitura é um caminho de 

incertezas conduzido a uma certeza que chegará a novas descobertas e a novas sínteses, ou 

seja, descobrir o outro ao perceber e compreender o que o escritor quer falar e transmitir em 

outro idioma. Sendo assim, nesse caminho de incerteza que a leitura conduz o leitor, estão às 

várias maneiras de descobrir o outro e a si mesmo. Então, as tecnologias digitais com os seus 

avanços não poderia deixar de lado a leitura com a inovação do ato de ler.



 

 

3 TECNOLOGIAS DIGITAIS INOVANDO O ATO DE LER 

 

3.1 OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA DIGITAL 

  

A junção do ensino de línguas com as tecnologias digitais, não é algo que surgiu 

recentemente. Muitos estudiosos e pesquisadores têm feito investigações quanto ao uso das 

tecnologias digitais nas práticas de ensino. Como afirma Araújo (2007), a internet interfere 

nas práticas de ensino com um leque de possibilidades que oferece, favorecendo a criação de 

novas práticas. De acordo com Braga, 

 

Assim, os diferentes recursos oferecidos pelas novas tecnologias digitais têm 
não só viabilizado, mas principalmente incentivado propostas de ensino 
menos centradas no professor e mais voltadas para a interação e o diálogo, já 
muito defendidas pelas propostas pedagógicas de orientação sócio 
interacionais. 
(BRAGA 2007, p. 84) 
 
  

Com tantas inovações que as tecnologias digitais têm oferecido, este campo de 

trabalho ainda gera certa estranheza no mundo educacional. Para Vieira (2007, p. 244), “a 

escola, contudo, ainda não se apropriou plenamente dessas inovações, seja no uso da 

tecnologia para ler/escrever em suporte eletrônico, seja no conhecimento do perfil deste novo 

leitor”. Assim, a autora afirma (p. 264) que, “a tecnologia do computador, ao lado do excesso 

de informações disponíveis na internet, vem alterando os comportamentos do leitor/redator. 

Rapidamente, novos gêneros e práticas vêm sendo incorporadas”.  

 Não deve haver uma perspectiva estagnada na educação, mas sim um direcionamento 

visionário, aberto às mudanças, desafios e enfrentamentos que as tecnologias digitais 

requerem dos envolvidos e comprometidos com o seu desenvolvimento. Como menciona 

Soares (2010, p. 24), “conhecer as teorias que dão suporte ao uso do computador, em 

atividades pedagógicas, pode significar um caminho para que o professor tenha uma maior 

compreensão em relação a sua utilização”. Para a autora, o sucesso da utilização das 

tecnologias digitais não está, simplesmente, vinculado ao saber manusear a máquina, mas em 

sua forma de uso.  

  Para Kenski (2007, p. 43), “podemos também ver a relação entre educação e 

tecnologias de outro ângulo, o da socialização da inovação”. O professor não pode fechar os 

olhos para os avanços tecnológicos. Há uma necessidade urgente desse agente de educação de
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 se inserir neste contexto revolucionário, para não permitir o rompimento da comunicação 

entre ele e o aluno.  

 

A reflexão do professor, então, se baseia na forma como ele faz a sua leitura 
de mundo, de sociedade, de educação, enfim de sua prática pedagógica.  As 
suas ações como educador estão, portanto, condicionadas à sua visão de 
mundo, que se caracteriza como o seu paradigma.  

                          (SOARES 2010, p.29) 

 

O ser humano é um ser social que precisa se comunicar. Assim, segundo Kenski 

(2007, p. 46), “em relação à educação, as redes de comunicações trazem novas e diferenciadas 

possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com os conhecimentos e aprender”. 

As tecnologias digitais oferecem um leque de possibilidades para aprender, comunicar, 

relacionar, dividir e somar experiências, enfim, oportunidades de viajar além das fronteiras 

que dividem os povos. É crucial que o número de escolas adeptas à inovação e desafios da 

tecnologia se renovem, abraçando a mudança, atendendo às necessidades de formação e 

treinamento em novos espaços escolares (KENSKI, 2007). Entre essas possibilidades 

oferecidas pela tecnologia digital encontra-se o hipertexto. 

 

Portanto, o hipertexto é a tecnologia enunciativa inédita e exclusiva da qual 
emerge o modo de enunciação digital. Trata-se de mais uma tecnologia 
enunciativa que possui um modo próprio de se construir, dispor, compor e 
superpor significações. 
 (XAVIER, 2009, p. 127). 

  

O hipertexto como tecnologia enunciativa tem característica própria de dispor e 

produzir significações. O que suscita essas significações na linguagem digital efetuada no 

hipertexto são as relações e interações do sujeito com a tela do computador, gerando em seus 

hiperleitores percepções sensoriais nunca vivenciadas em outra linguagem analógica 

(XAVIER, 2009).  

 Nesse sentido, também do ponto de vista tecnológico, a web 2.0 é uma nova versão da 

internet com o objetivo de oferecer mais criatividade e oportunidades de compartilhar para 

aqueles que navegam na internet. As aplicações da web 2.0 disponibilizam uma abordagem 

que não compreende apenas a instalação de programas, mas a possibilidade de usuários 

escreverem, seus textos em tempo real. Nessa participação diferenciada do usuário na 

cibercultura é que se configura a leitura na web dentro de um perfil ativo, permitindo relações 
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e interações entre os envolvidos neste ambiente, sem a necessidade de um conhecimento 

técnico prévio de quem a utiliza (O’REILLY, 2004). 

 Desse modo, valendo-se da comunicação eletrônica, que pode beneficiar leitores no 

processo de enriquecimento do conhecimento e na construção de sentidos, encontra-se o 

letramento digital, que pode significar possibilidades para eles no ato de ler textos em inglês, 

e no acesso ao universo tecnológico de informações na tela do computador. 

 

3.1.1 Letramento digital 

  

 De acordo com Braga (2007), foi a partir da década de 1990, especialmente, com a 

virada do milênio, que surgiram muitos estudos voltados a questões sobre uma nova prática 

de letramento que veio a ser denominado “Letramento eletrônico” ou “Letramento digital”. 

Apesar do uso do computador para construção de textos não ser algo recente, o letramento 

digital começou a tomar um lugar de interesse após a popularização do uso dos 

microcomputadores e do advento da internet. Isto se deve ao baixo custo do equipamento e 

pelas facilidades que o mesmo proporciona com os diferentes canais e ambientes abertos na 

rede e, principalmente, pelo surgimento de vários programas de interface disponíveis a todos 

os usuários e o acesso à internet. 

 A palavra letramento carrega em si uma significação que transcende a uma visão 

limitada. É nessa complexidade social que está o território do letramento sem limites. Ele 

nasce não só do previsível, podendo surgir outros modelos de letramento que não são 

padronizados pela escola, pois o letramento está ligado a como as pessoas aplicam a 

alfabetização nas suas práticas de escrita que tiveram. E por se tratar de pessoas não 

alfabetizadas, elas trabalham a escrita de outras maneiras, mesmo inseridas em sociedades 

muito letradas (RIBEIRO, 2012). 

 O despertar para os diversos tipos de letramentos  abre portas para o letramento 

digital. É nesse contexto que acontece a ampliação de um leque de possibilidades com o uso 

da escrita e leitura em ambiente digital. Essa diversidade pode proporcionar viagens em 

diversos domínios na vida afetiva e social, para quem acessa o computador e a web na 

conversa à distância, namoro, troca de e-mails, fotos de família, pesquisas, estudos, leituras e 

outros campos. 

 Existe a necessidade de uma ampliação na maneira de ver o letramento. Neste 

ambiente diversificado encontra-se o letramento digital que acontece não somente por meio 
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de agências variadas fora da escola, mas deve-se considerá-la uma das agências fundamentais 

desse letramento (RIBEIRO, 2012). 

 Afinal, é proveitoso o momento em que a escola reconhece a necessidade de inserir no 

seu espaço as práticas sociais, com o objetivo de desenvolver nos alunos o senso crítico, na 

busca para trabalhar com textos de teor social ou instante em que a escola aceita e usa as 

tecnologias digitais para ultrapassar os limites de espaço e tempo, está realizando uma ação de 

tempo integral. 

  Na sociedade em que estamos inseridos não há chance de vivermos isolados, alheios a 

usos da leitura e da escrita. É importante inteirarmos e dominarmos outros modos de ler e 

escrever, além dos tradicionais, como aparelhos de telefone celular e computadores. Estas são 

possibilidades que fazem parte do letramento (RIBEIRO, 2012, p. 44). 

 Hoje, a informação e a aprendizagem em tempo real, não estão limitadas a um espaço 

físico (escola), ultrapassa os muros através do letramento digital, numa rede de possibilidades. 

Sendo assim, nós professores precisamos nos desvincular de conceitos estagnados, e caminhar 

justamente com as possibilidades de letramento que existem, incluindo o letramento digital.  

 Inicialmente, o letramento digital foi incentivado em relação ao ensino. A partir da 

década de 2000, não somente para as questões de ensino, um novo público à população 

letrada que passou a explorar as possibilidades disponíveis na internet surgiu. Logo, o 

letramento digital teve o seu marco inicial na história. De acordo com Vieira (2007, p. 244), 

 

Atravessamos um momento de profundas transformações tecnológicas que 
afetam diretamente as formas de letramento. A escola, contudo, ainda não se 
apropriou plenamente dessas inovações, seja no uso da tecnologia para 
ler/escrever em suporte eletrônico, seja no conhecimento do perfil deste 
leitor. 

  

Conforme a autora, isto desencadeia a falta de um consenso escolar de como conceber 

a leitura no ambiente virtual e considerar os aspectos instrucionais na maneira de ensinar a ler. 

 Para Vieira (2007, p. 244), “com a tecnologia eletrônica e a comunicação visual, 

leitores e redatores acumulam novos papéis, agindo intuitivamente, sem contarem ainda com 

o apoio pedagógico para enfrentar os problemas e desafios desses novos modos de 

ler/escrever e construir sentidos”. É uma situação nova e fora da realidade dos envolvidos no 

processo. Além disso, os docentes não foram treinados e preparados para o enfrentamento de 

lidar com as tecnologias da informação e comunicação, pois, há urgência em reverter este 

quadro.  
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 Na visão de Vieira (2007, p. 265), “Ao lado da inclusão, é necessário investir na 

formação docente para o letramento na Internet, sem deixar de lado a fundamentação 

linguística para abordar a leitura e a escrita”.  

 

O uso da Internet como meio de pesquisa e produção de conhecimento 
possibilita ao aluno participar, intervir, usar conceitos de bidirecionalidade 
(contidas nos hiperlinks), usar uma multiplicidade de conexões (hipertextos), 
aprender através de simulações, ter autonomia na organização dos 
conteúdos, ter acesso a conteúdos nos diversos formatos (som, texto, 
imagens, vídeo etc.), traçar seu próprio caminho que não será igual a de 
nenhum outro colega de sala e nem igual aos dos autores que acessou. 

                          (VIEIRA 2007, p. 274-275)  

 

Para que o uso da internet seja proveitoso  é importante a ação do professor que deverá 

direcionar as competências e habilidades que deseja trabalhar, caso contrário a pesquisa na 

internet não passará de mera cópia. A internet oferece uma gama enorme de possibilidades, 

isto é fascinante e muito atraente, mas, faz-se necessário uma orientação e ajuda dos 

professores para que os alunos aprendam a filtrar o que realmente é essencial para seu estudo 

e pesquisa. 



 

 

4 O ADVENTO DA INTERNET INOVANDO AS FORMAS DE TRADUÇÃO 

  

No presente século, falar de internet significa derrubar os muros que dividem os povos 

e construir fronteiras interconectadas. A história da internet teve seu início com os primeiros 

registros comprovados em memorandos e escritos por J.C.R. Licklider, do Massachussets 

Institute of Technology, em agosto de 1962, onde ele abordava o conceito da Rede Galáxia. A 

visão de Licklider era do mundo interconectado, tendo acesso livre e rápido a todos os dados e 

programas de qualquer lugar. No período em que esteve trabalhando neste projeto, convenceu 

seus futuros sucessores, Ivan Sutherland, Bob Taylor e Lawrence G. Roberts, da importância 

do conceito de redes computacionais. A determinação e convicção de Licklider da veracidade 

deste conceito tem sido comprovada através dos anos. 

 Após este breve relato dos momentos iniciais da internet, ainda num estágio 

embrionário, vale mencionar que ela nasceu há cerca de 40 anos como uma rede, cujo 

objetivo era preservar a segurança militar dos Estados Unidos. Esta seria criada com uma 

estrutura de comunicação descentralizada, para proteger este país, em caso de ataque nuclear, 

os núcleos onde se armazenava a informação. 

 Do seu percurso de origem para o uso militar, a rede passou a ser utilizada por centros 

de pesquisa, transformando-se durante a década de 90 no principal canal de informação, 

empregando milhares de pessoas. A utilização original da internet, para a qual havia sido 

criada há 40 anos, foi posta à prova no dia do ataque terrorista, o seu uso disparou no mundo, 

principalmente nos Estados Unidos e a internet competiu com as cadeias de televisão que 

transmitiam ao vivo o drama americano. 

 A internet, além de assumir o seu lugar na comunicação, conectando os povos, passou 

a disponibilizar serviços na área da tradução, com tradutores como globalink, alta vista, 

Google Tradutor e outros, gratuitamente. Apesar desses avanços, não podemos deixar de levar 

em consideração o fato de que o ato de traduzir esteja presente e registrado, perpetuando a 

história da humanidade. Nessa perspectiva, o conceito de tradução torna-se essencial para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

 

4.1 O QUE É TRADUZIR? 

  

Para Friedrich (1992), a história da teoria da tradução teve seu início com o império 

romano, visando incorporar a cultura estrangeira em uma cultura própria. Isto significava a



27 

 

 

 apropriação do conteúdo do outro. Durante o período da Renascença, o interesse dos 

tradutores continua, visando explorar como a estrutura linguística de outra língua poderia 

enriquecer a sua própria língua. Assim, tradutores e escritores, a partir do século XVIII 

passaram a ver outras línguas como iguais, não como formas de expressão inferiores. 

 Na idade média a tradução foi utilizada no ensino do Latim, voltada para a leitura. De 

acordo com Leffa (1988), a atividade era aplicada da seguinte forma: o professor explicava o 

latim, usando o idioma materno, os alunos memorizavam uma lista de palavras em latim, 

depois eles aprendiam regras linguísticas com a finalidade de relacionarem as palavras 

memorizadas em frases e finalizavam com os exercícios de tradução. O objetivo deste método 

era a leitura de textos religiosos. No século XIX, este método de gramática e tradução foi 

substituído pela comunicação falada, pois outras línguas foram inseridas no programa de 

estudo das escolas. De acordo com o autor, atualmente, a tradução está voltando com outra 

roupagem, de forma positiva no ensino da língua estrangeira. 

 Para Arrojo (1992, p. 78), “qualquer tradução, por mais simples e despretensiosa que 

seja, traz consigo as marcas de sua realização: o tempo, a história, as circunstâncias, os 

objetivos e a perspectiva de seu realizador”. Para a autora, a própria tradução denuncia o lugar 

de origem do seu criador.  

  

[...] a tradução passa a ser considerada uma reescritura escritura, um texto 
que inevitavelmente transforma o texto estrangeiro, não só devido às 
diferenças estritamente linguísticas, mas, sobretudo, devido as diferentes 
funções que o texto traduzido pode ter na cultura de chegada.  

                         (FROTA, 1999, p. 55) 

 

Para a autora, a tradução passa por uma situação de reescrita, não somente por causa 

das diferenças linguísticas, mas, especialmente, em razão das diferenças culturais da outra 

língua. 

 Campos (1986) menciona que na transição de um texto de uma língua para outra pode 

estar relacionada ao léxico, a sintaxe ou a morfologia da língua de origem e da língua para a 

qual será traduzida. Para o autor, nenhuma tradução pode ter a pretensão de substituir o texto 

original, pois se trata de uma mera tentativa de recriação. 

 Conforme o tradutor não é fácil e nem é simples captar os múltiplos significados que 

as palavras, as frases e os períodos apresentam na intenção de desvendar a essência do que 

está sendo traduzido. Segundo Rónai (1987, p. 23), “o tradutor deve conhecer todas as 

minúcias semelhantes da língua de seu original a fim de captar, além do conteúdo estritamente 
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lógico, o tom exato, os efeitos indiretos, as intenções ocultas do autor”. No momento 

desafiador de construção do texto, o tradutor se desafia usando as armas que possui como 

conhecer e entender a estrutura do seu idioma e do outro e também o conteúdo estudado. 

 Na visão de Widdowson (2000), a tradução nos conduz associar a língua a ser 

aprendida com a nossa língua materna e usá-la para explorar e aumentar o conhecimento. Ela 

apresenta a língua estrangeira como uma atividade importante e significativa comparada à 

língua materna do aprendiz. A tradução possibilita a invenção de exercícios com objetivo de 

resolver problemas de comunicação que exigem conhecimento além do linguístico. 

 Segundo Arrojo (1993, p. 15) “a tarefa do tradutor, como a tarefa do crítico de 

tradução é norteada por preocupações relativas a uma pretensa fidelidade devida ao chamado 

texto original”. É importante que o tradutor, no processo da tradução, seja um profissional 

qualificado e sensível para perceber os itens mais significativos do texto original, mas como já 

citado acima pela autora, a tradução traz em sim as marcas de sua realização. 

 Vários escritores como Humboldt (1992, p. 3-4) relatam que “nem toda palavra de 

uma língua tem um equivalente exato na outra. Dessa forma, nem todos os conceitos que são 

expressos através de palavras de uma língua, são exatamente os mesmos que são expressos 

através de palavras de outra”. Isto quer dizer que não existe uma palavra equivalente para 

cada palavra estrangeira. Para Schopenhauer (1992) nem toda palavra tem uma equivalente 

em outra língua. Logo, nem todas as palavras que expressam um conceito em uma língua o 

fazem da mesma maneira na outra. Para alguns conceitos, a palavra existe só em uma língua 

e, assim, é adotada por outras línguas.  

 Como afirma Rónai (1981, p. 28) “o tradutor deve conhecer a língua estrangeira o 

bastante para desconfiar de cada vez que a compreensão de uma palavra ou de um trecho 

obscurecer o sentido do conjunto”. Isto implica o conhecimento prévio do idioma a ser 

traduzido.  

 Ainda para Rónai (1981, p. 30) [...] o tradutor que aspira a ser um bom profissional 

tentará familiarizar-se igualmente, na medida do possível, com os costumes, a história, a 

geografia, o folclore, as instituições do país de cuja língua traduz, além de munir da 

indispensável cultura geral. Assim, como em toda área de estudo e pesquisa, o tradutor deve 

se qualificar, sendo relevante que ele conheça não apenas a estrutura da língua estrangeira 

como também a sua cultura. 

 Outro ponto importante a se considerar, de acordo com Venuti (2002, p. 298), “a 

funcionalidade da tradução se verifica igualmente nas iniciativas produzidas a partir das 
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posições subordinadas, algumas direcionadas contra o império, outras em cumplicidade com 

um capital globalizado”. Conforme o autor, as traduções de textos estrangeiros ajudaram o 

nacionalismo militante de movimentos anticoloniais e pela estatística da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o autor mais traduzido no 

mundo, entre 1955 e 1980, foi Lenin. Nos países em desenvolvimento o papel da tradução é 

de enriquecer as línguas e literaturas autóctones, motivando a leitura e publicação.  

 Na acepção de Rónai (1987, p. 23) “a arte do tradutor consiste justamente em saber 

quando pode verter e quando deve procurar o equivalente”. Uma sensibilidade peculiar do 

tradutor que é muito bem descrita por Rónai:  

 

Na realidade a tradução é o melhor e, talvez o único exercício realmente 
eficaz para nos fazer penetrar na intimidade dum grande espírito. Ela nos 
obriga a esquadrinhar atentamente o sentido de cada frase, a investigar por 
miúdo a função de cada palavra, em suma a reconstruir a paisagem mental 
do nosso autor e a descobrir lhe as intenções mais veladas. 
(RÓNAI, 1981, p. 31) 

  

No longo percurso da tradução, através da sua história e das teorias que procuram 

entendê-la e explicá-la, não importando se usada por tradutores, intérpretes, professores 

percebe-se que ela não foi criada no contexto do ensino de línguas para ser discutida e 

analisada por estudiosos e profissionais da área de línguas. Outros sistemas de tradução têm 

surgido não implicando, em hipótese alguma, não ser dada a devida valorização e importância 

à tradução tradicional, ou seja, tradução humana que tem respeito e lugar de destaque na 

história.  

 
4.2 SISTEMAS DE TRADUÇÃO 

  

Para Slocum (1985) e Nirenburg (1987), os sistemas de tradução assistida por 

computador podem oferecer uma quantidade de variáveis, como no caso do Machine-Aided 

Human Translation (MAHT), o acesso a dicionários e enciclopédias em tempo real e recursos 

de processamento de textos, podendo também realizar a verificação ortográfica e gramatical, 

ou mesmo realizar parte da análise textual, o que significa um grande ganho em tempo e 

qualidade de trabalho. Quanto ao outro sistema, Human-Aided Machine Translation (HAMT), 

a intervenção humana também pode variar, sendo maior na pré-revisão, na pós-revisão ou 

consistindo numa revisão no decorrer do processo da tradução. O sistema HAMT permite a 

resolução de problemas complexos, como a ambiguidade referencial, além de facilitar a 
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implementação de melhorias no sistema utilizado. Esta combinação das capacidades e 

vantagens do computador e do homem pode auxiliar de forma satisfatória, tornando o 

processo de traduzir mais eficiente. 

 De acordo com Slocum (1985) e Tucker (1987), existem determinadas técnicas que 

caracterizam os diferentes sistemas de tradução, denominadas tradução direta e tradução 

indireta. A primeira caracteriza os sistemas desenvolvidos com a finalidade de traduzir, de 

uma determinada língua para outra, buscando soluções para ambiguidades e baseando-se na 

análise morfológica e na consulta a dicionários, sem empregar teorias subjacentes. Na 

tradução indireta a análise da língua fonte e a geração da língua alvo constituem processos 

independentes, logo os problemas que surgem em uma determinada língua devem ser 

solucionados no âmbito dessa mesma língua, não sendo relevante em que língua o texto será 

produzido. 

 Estudos linguísticos já foram desenvolvidos para analisar alguns fenômenos 

linguísticos no tradutor online, como é caso da ambiguidade lexical, sintática, semântica, 

contextual e pragmática. Vale mencionar o trabalho de dissertação de Specia (2007) que 

apresenta como principal objetivo a proposta e o desenvolvimento de uma nova abordagem de 

desambiguação lexical de sentido, capaz de superar limitações identificadas nas abordagens 

atuais, e que possa ser incorporada a um sistema de tradução, de modo a auxiliar no processo 

de escolha lexical nos casos de ambiguidade, melhorando, assim, a qualidade dos sistemas do 

tradutor online inglês-português atual. 

 Alguns sistemas de tradução têm sido criados durante o processo de desenvolvimento 

e crescimento da era informatizada. Vale citar, o Chinese University Language Translator 

(CULT) é um sistema de tradução dos mais bem sucedidos, traduzindo textos acadêmicos de 

matemática e física de forma interativa, com um alto grau de intervenção humana em tarefas 

de pré-edição e participação durante a tradução, com o objetivo de minimizar a revisão 

posterior. 

 O EUROTRA, o maior grupo de pesquisa do ocidente, integrado à Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) e financiado por vários países, teve seu início nos anos 80, com o 

propósito de desenvolver um sistema realmente multilíngue para as línguas da CEE. 

 O sistema de repercussão mundial, o Déjà Vu, é um banco de dados que possui uma 

interface com o usuário e outras funcionalidades práticas (atualmente com base em programas 

da Microsoft, como o MS-OFFICE)4. A primeira versão do programa foi lançada em 1993. O 

                                                           
4 É um conjunto de programas de escritório da empresa Microsoft. 
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Déjàn Vu5, lançado em 1997, traz grandes inovações computacionais, como por exemplo a 

possibilidade de dividir ou reunir sentenças no decorrer da tradução. 

 O sistema de tradução Logos, que combina características dos sistemas baseados em 

regras de transferência e dos sistemas baseados numa interlíngua (TUCKER, 1987; 

HUTCHINSON; WALTERS, 1992), apresenta um sistema modular multilíngue, de 

orientação semântico-sintática, com base num modelo do processo mental do tradutor humano 

(SCOTT, 1989). Há representação da linguagem natural integrada à sintaxe e semântica em 

todos os níveis de processamento da frase. 

 Após muitos anos de pesquisa com o surgimento da internet, os avanços tecnológicos 

aliados às possibilidades oferecidas por ela fez com que os sistemas de tradução avançassem 

no seu processo de desenvolvimento, surgindo os tradutores online. Para efeito de nossa 

investigação utilizamos o Google tradutor. 

  

4.2.1 O Google Tradutor na perspectiva da leitura para um fim específico 

 

 Os pioneiros na área da chamada tradução automática são o inglês Booth e o 

americano Warren Weaver que desenvolveram uma calculadora científica com dados 

suficientes para realizar uma tradução palavra a palavra, sem se preocupar com as questões 

linguísticas como a sintaxe ou a ordem lexical. Logo, por meio de uma lista de palavras-

chaves uma pessoa teria uma ideia do conteúdo do texto traduzido.  

  Após um período, nos anos 80 foram despertados novos interesses pela tradução 

automática com a criação da Comunidade Econômica Europeia. A exploração da informação, 

o desenvolvimento e o estabelecimento de teorias no âmbito da linguística formal, com 

grande investigação semântica no processamento informatizado de línguas naturais, com base 

em gramáticas de análise e de geração, possibilitou à abertura de novos horizontes a 

inteligência artificial, a linguística computacional e a tradução automática, recebendo 

destaque e apoio por parte de um grande número de países, especialmente na Europa. 

Consequentemente, o investimento da indústria privada também abriu um novo horizonte para 

projetos de tradução automática e tradução assistida por computador. Os Estados Unidos da 

América teve um posicionamento contrário ao dos países europeus até 1984 (SLOCUM, 

1985). 

                                                           
5 É um software tradutor da ATRIL. 
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 Além de focar o desenvolvimento linguístico e tecnológico, o ponto principal 

responsável pelo ressurgimento do interesse pela tradução automática foi adaptação das 

expectativas para um contexto mais realista. Sabe-se que quanto mais focalizada e 

especializada a área de atuação de um tradutor, maior o grau de perfeição que ele tenderá a 

atingir.  Isto vem mostrar indícios de que o conhecimento prévio da estrutura de uma língua e 

do contexto traduzido de fato influenciará no resultado e na qualidade deste texto. 

 Ao considerar toda a trajetória da internet, cujo objetivo inicial era de preservar a 

segurança militar dos Estados Unidos, percebe-se o grande avanço da tradução com o uso do 

computador, pois, foi neste contexto de descobertas que surgiu em dezembro de 1997, o 

Altavista, serviço de tradução online de páginas na World Wide Web6, através do sistema 

SYSTRAN7 visando, principalmente, a aquisição de informações. 

O sistema de tradução online escolhido para esta pesquisa foi o Google Tradutor. Este 

sistema é um serviço virtual gratuito oferecido pela empresa Google Inc. de tradução 

instantânea de textos. A empresa disponibilizou o seu próprio software de tradução em 2007, 

até então utilizava o tradutor SYSTRAN, usado por outros serviços de tradução como o Babel 

Fish8 do Altavista, o tradutor do AOL9, do Yahoo e do MSN10. O Google Tradutor tem 

implantado novos serviços ao seu mecanismo, tornando-o um dos serviços líderes em 

tradução idiomática disponíveis em vários idiomas para tradução.  O tradutor online é uma 

ferramenta computacional que pode ser usado em diferentes contextos, inclusive na leitura 

para um fim específico, agregando significações as diversas formas de leitura.  

 

Um ambiente online de aprendizagem não é apenas um conjunto de 
interfaces tecnológicas e, sim, um organismo vivo que se auto-organiza a 
partir das relações estabelecidas entre os sujeitos que interagem produzindo 
conhecimentos a partir das mediações tecnológicas e simbólicas das 
tecnologias digitais. 
(SANTOS, 2010 apud SOARES, 2012, p. 2). 

  

Nesse olhar desafiador, o uso do Google Tradutor como um ambiente online, aliado às 

estratégias de leitura, funciona como um organismo capaz de concebê-lo como um ambiente 

propício à aprendizagem e a construção de sentidos. Pensar em relações não implica em uma 

via de mão única, nem tão pouco está centrado em um único lugar. Assim, Soares (2010) 

                                                           
6 WWW, rede de alcance mundial. 
7 Tradutor de análise de sistema. 
8 Tradutor online. 
9 America online, fornecedor mundial de acesso à internet. 
10 Microsoft Service Network, portal online de serviços. 
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considera que as relações estabelecidas em uma sala de informática não devem ter como alvo 

o saber usar o computador ou ter domínio sobre um conteúdo. É muito mais do isso, está no 

que brota e surge destas relações, do que é construído do resultado desta interação entre o 

aluno e o computador. Desta forma, o mesmo acontece quando o usuário está utilizando o 

tradutor online. Neste momento impar é resgatado e trazido à memória experiências vividas, 

conhecimento guardado e reflexões do que possa surgir do despertar a partir de uma luz que 

se ascende da interação entre o aluno e o tradutor online aliado às estratégias na leitura para 

um fim específico. 



 

 

 

5 METODOLOGIA  

 

 O presente projeto teve como objetivo verificar como o Google Tradutor aliado as 

estratégias de leitura pode potencializar a construção de sentidos na leitura para um fim 

específico. O ambiente da pesquisa foi a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Brasil, campus de Jequié, tendo, como participantes 14 alunos do VI semestre do 

curso de Odontologia.                 

 A pesquisa qualitativa permitiu análises mais profundas em relação ao fenômeno que 

estava sendo estudado. A investigação configurou-se como um estudo qualitativo de cunho 

intervencionista pautada na Linguística Aplicada.  

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 

                          (RICHARDSON, 1999, p. 80) 

 

Na intenção de uma pesquisa mais detalhada propus, conforme Richardson (1999), no 

planejamento de minha pesquisa, discutir com o grupo que participou da investigação. A 

discussão aconteceu após a aplicação do questionário de sondagem e observação das 

atividades  com o objetivo de detectar o(s) problema(s) e escolha da amostra.  

 Para Richardson (1999, p. 88) “Na coleta de dados, entrevistas, observações e 

discussões em grupo podem enriquecer as informações obtidas, particularmente pela 

profundidade e pelo detalhamento das técnicas qualitativas”. Na acepção do autor tanto na 

coleta quanto na análise das informações o uso das técnicas qualitativas possibilitam verificar 

os resultados dos questionários, ampliando as relações descobertas. Assim, no processo da 

sequência didática, foram utilizadas técnicas qualitativas, como questionário, produções e 

leitura (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

 O processo da investigação foi conduzido com base em uma sequência didática 

(DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004). A sequência didática,  

 

É um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 
em torno de um gênero textual oral ou escrito[...] finalidade de ajudar o 
aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever
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ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 82-83).  

  

 Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a sequência didática é formada da 

seguinte estrutura de base: apresentação da situação, primeira produção, os módulos e a 

produção final. A apresentação da situação tem o propósito de mostrar aos alunos um projeto 

de comunicação, que será executado na produção final. Durante a apresentação da situação a 

tarefa escrita ou oral deve ser descrita de forma minuciosa, possibilitando aos alunos a 

elaboração de um texto inicial referente ao gênero trabalhado. De acordo com os autores, no 

momento da primeira produção “os alunos tentam elaborar um primeiro texto oral e escrito e, 

assim, revelam para si mesmos e para o professor as representações que têm desta atividade” 

(p. 86). O próximo passo na sequência didática são os módulos, este é o momento de verificar 

os problemas que surgem na primeira produção, e dar orientações necessárias aos alunos para 

superar os problemas detectados. Para finalizar a sequência didática, o último passo é a 

produção final, em que o aluno tem a oportunidade de colocar em prática as noções e 

instrumentos trabalhados individualmente nos módulos. A produção final possibilita ao 

professor avaliar o trabalho desenvolvido durante o processo da sequência didática. 

 

5.1 ABRANGÊNCIA SOCIAL E ESPACIAL 

 

 O ambiente da pesquisa foi a UESB, campus de Jequié. A investigação aconteceu no 

período de dez aulas da disciplina Inglês Instrumental, do VI semestre, curso de Odontologia. 

 

5.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Na pesquisa foi utilizado o trabalho de todos os alunos da turma, no total de 14, do VI 

semestre, matriculados na disciplina optativa Inglês Instrumental, do curso de Odontologia, da 

UESB, campus de Jequié.  

 

5.3 ENTRADA EM CAMPO 

 
 A entrada em campo deve observar alguns critérios evidenciados pela Resolução nº. 

196/96: 
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A eticidade da pesquisa implica em: a) consentimento livre e esclarecidos 
dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente 
incapazes. Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá 
sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e 
defendê-los em sua vulnerabilidade. [...] (BRASIL, 1996).  

  

 Para composição da amostra de pesquisa, propusemos a solicitação da sala de 

informática do laboratório de educação, ambiente com recursos necessários para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Meu primeiro procedimento foi apresentado aos 14 alunos 

do VI semestre, do curso de Odontologia da UESB, campus de Jequié - um termo de 

autorização de uso de imagens e depoimentos com as explicações do objetivo da pesquisa e 

dos procedimentos de trabalho. Eles leram e assinaram o termo de autorização. Eu enviei por 

e-mail uma  proposta da pesquisa para a professora que ministrava a disciplina Inglês 

Instrumental, com o objetivo de solicitar a liberação das 10 aulas para acesso às discussões e 

efetivação das intervenções necessárias ao andamento da pesquisa. 

 

5.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA  

 

  Para efeito deste trabalho, o desenvolvimento da investigação aconteceu por meio de 

uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) formada da seguinte 

estrutura de base:  

 Apresentação da situação – Questionário 

 Primeira produção – Textos-construção 

 Módulos – Textos-leitura 

 Produção final – Texto 

 

Apresentação da situação: conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) “é, portanto, 

o momento em que a turma constrói uma representação da situação de comunicação e da 

atividade de linguagem a ser executada”. Neste momento foi aplicada uma atividade com 

perguntas em português, com o objetivo de sondar o hábito de leitura dos alunos de textos em 

inglês, de suas áreas de estudo, e o conhecimento que este aluno possui do idioma. Perguntas 

como: 

1.  A Língua Inglesa tem se tornado uma língua franca e de comunicação entre os povos e as 

diversas áreas de estudo. Diante deste quadro, qual o seu conhecimento e visão quanto à 
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importância desta língua no mundo atual? Você já teve a oportunidade de estudar inglês em 

outro contexto escolar? 

2. O número de artigos de Odontologia publicados em inglês tem crescido como nas demais 

áreas, desta forma, havendo uma necessidade cada vez maior que o aluno procure desenvolver 

a leitura de textos em inglês. Você, como aluno de Odontologia faz parte deste grupo de 

leitores? Qual experiência e habilidade na leitura de textos em inglês, você possui? 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 
(02 AULAS) 

Atividade de sondagem para verificar qual é o hábito 
de leitura de textos em inglês da área de estudo dos 
alunos.  

Conversa informal com eles sobre as suas respostas na 
atividade de sondagem. 

Explicação da proposta do trabalho de pesquisa, 
abordando a respeito do uso do tradutor online e da 
leitura para um fim específico.    

 

Primeira produção: de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 87) “a produção 

inicial é igualmente o primeiro lugar de aprendizagem da sequência”. Este será o momento de 

primeiro contato dos participantes com os textos em inglês, da área de Odontologia. Serão 

apresentados dois textos: o texto 01, de fácil compreensão com uma linguagem simples, e o 

texto 02, de difícil compreensão com uma linguagem mais complexa. Os dois textos são da 

área específica de estudo dos alunos.         

   

 

Módulo 1: segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 87) “nos módulos , trata-se de 

trabalhar os problemas que aparecem na primeira produção e de dar aos alunos os 

instrumentos necessários para superá-los”. Para auxiliar a leitura dos textos 01 e 02 foram 

apresentadas as estratégias, a saber, a estratégia skimming que leva o aluno a uma leitura 

 
 

 
 
 
 

PRIMEIRA PRODUÇÃO 
(02 AULAS) 

Texto 01 
Compreensão do texto em inglês sem nenhum 
recurso para leitura, somente o conhecimento que 
eles possuem. 
Texto 02:  
Compreensão do texto em inglês sem nenhum 
recurso para leitura, somente o conhecimento que 
eles possuem. 
Elaboração de um texto em português da 
compreensão que tiveram do texto 01, ainda que 
seja uma frase.  
Elaboração de um texto em português da 
compreensão que tiveram do texto 02, ainda que 
seja uma frase.  
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rápida do texto, sem se deter a palavra por palavra e a estratégia scanning, que possibilita o 

aluno ler o texto atendo-se a informações específicas como a ideia principal e objetivo do 

texto. 

 
 

MÓDULO 01 
(02 AULAS) 

 
 

Apresentação das estratégias Skimming e Scaning 
como possibilidades de leitura. 

Leitura dos textos 01 e 02 utilizando as estratégias de 
leitura. 

Compreensão dos textos 01 e 02 por meio de uma 
produção escrita em português. 

  

Módulo 2: segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004,  p. 89)  “[...] o princípio essencial de 

elaboração de um módulo que trate de um problema de produção textual é o de variar os 

modos de trabalho”. Specia ( 2007) menciona alguns dos problemas enfrentados pelos leitores 

na leitura de textos em inglês com o auxílio do tradutor online. Os problemas são a 

ambiguidade, a inversão de palavras na língua inglesa, concordância verbal, fidelidade a 

vocábulos específicos, entre outros. 

 

 
 
 
 

MÓDULO 02 
(02 AULAS) 

Leitura do texto 01 com o auxílio do tradutor online.  

Exploração de problemas possíveis: ambiguidade; 
inversão de palavras; concordância verbal e fidelidade 
a vocábulos específicos. 

Leitura do texto 02 com o auxílio do tradutor online.  

Exploração de problemas possíveis: ambiguidade; 
inversão de palavras; concordância verbal e fidelidade 
a vocábulos específicos. 

  

Produção final: Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 90) “durante a produção final, é 

no pólo do aluno que o documento de síntese ganha sua maior importância”, mostra ao aluno 

os objetivos a serem atingidos e possibilita-lhe avaliar seu desenvolvimento no domínio de 

trabalho. A produção final é o resultado da construção de sentidos da leitura para um fim 

específico. 

 

 

 

PRODUÇAO FINAL 
(02 AULAS) 

Compreensão do texto 01 por meio de produção 
escrita em português 

 
PRODUÇÃO FINAL 

Compreensão do texto 02 por meio de produção 
escrita em português 
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5.5 ANÁLISE DE DADOS        

  

       Os dados analisados foram distribuídos da seguinte forma nas etapas da sequência 

didática: apresentação da situação, primeira produção, módulos e produção final. O gênero 

textual trabalhado foi resumo. A análise utilizou como material as respostas dos alunos 

através da atividade de sondagem e das produções de textos escritas pelos 14 alunos 

matriculados do VI semestre do curso de Odontologia. Para efeito de organização da análise e 

para preservar a identidade dos alunos, eles foram nomeados com as letras do alfabeto A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N e O. A primeira etapa da sequência didática, a apresentação da 

situação, foi aplicada em duas aulas.  Neste momento foi entregue aos alunos uma atividade 

de sondagem para verificar o hábito de leitura de textos em inglês, da área de estudo. Após o 

teste de sondagem houve uma intervenção da pesquisadora com uma conversa informal sobre 

as respostas dos alunos e uma explicação sobre a proposta do trabalho de pesquisa, abordando 

a respeito do uso do tradutor online na leitura para um fim específico. Na segunda etapa, 

primeira produção, foram utilizadas duas aulas. Aqui foi solicitado aos alunos que fizessem a 

leitura de dois textos, somente  com o conhecimento que eles possuíam da área de estudo. Em 

seguida pedi a eles que elaborassem um texto, em português, da compreensão que tiveram dos 

dois textos, ainda que fosse uma frase. A terceira etapa aconteceu em dois momentos, o 

módulo 01, em duas aulas e o módulo 02, em duas aulas. No módulo 01, eu apresentei as 

estratégias de leitura skimming e scanning como possibilidades de leitura. Em seguida, 

solicitei aos alunos que fizessem a leitura dos dois textos em inglês, utilizando as estratégias. 

Após a leitura pedi aos alunos que elaborassem uma produção escrita, em português, da 

compreensão dos dois textos, em inglês. No módulo 02, os alunos foram orientados a fazer a 

leitura dos dois textos, em inglês, com o auxílio do Google Tradutor e a explorarem os 

problemas possíveis, como a ambiguidade, a inversão de palavras, a concordância verbal e 

fidelidade a vocábulos específicos.  A última etapa, a produção final, foi aplicada em duas 

aulas, e  tratou de uma produção escrita, em português, da compreensão dos dois textos em 

inglês. Na análise de dados foram construídas as seguintes categorias: sondando experiências, 

investigando o conhecimento prévio com base na primeira produção e construindo 

problematizações, tendo como base o referencial metodológico. E a minha investigação e 

observação, durante o desenvolvimento da sequência didática e da análise das produções dos 

alunos, teve como base o referencial teórico. 



 

 

 

6 ESTRATÉGIAS DE LEITURA ALIADA AO GOOGLE TRADUTOR:   
   ANALISANDO O PERCURSO DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 
 

6.1 SONDANDO EXPERIÊNCIAS 

 

 Levando em consideração o processo da sequência didática foi aplicada uma atividade 

de sondagem com o objetivo de detectar as experiências dos alunos na área de leitura e 

conhecimento da língua inglesa. Para isso, foram feitos os seguintes questionamentos: 

 

1.  A Língua Inglesa tem se tornado uma língua franca e de comunicação entre os povos e as 

diversas áreas de estudo. Diante deste quadro, qual o seu conhecimento e visão quanto à 

importância desta língua no mundo atual? Você já teve a oportunidade de estudar inglês em 

outro contexto escolar no Brasil? 

 Os participantes A, E, F, G, H, J e M consideram a língua inglesa como uma língua 

universal que promove a interação entre os países e culturas e destacaram a sua importância 

no mundo globalizado, possibilitando o contato com outras culturas. Para esses alunos a 

língua inglesa é um elo cultural entre os povos.  

 Para o participante B, faz-se necessário o estudo e compreensão literária da língua 

inglesa. 

 O participante C mencionou que pós-segunda guerra e revolução o inglês está presente 

na cultura dos países que têm o idioma como segunda língua na cultura, meios de 

comunicação em massa e negócio. 

 Os alunos F, I e N destacaram que o material de cunho científico considerado 

relevante para o desenvolvimento e divulgação mundial encontra-se em inglês, sendo assim, o 

inglês é importante para a disseminação da informação e conhecimento. 

 Os alunos H, L, N, e O consideraram o inglês como um importante diferencial para a 

construção e qualificação do indivíduo no mercado de trabalho. Veja o gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Conhecimento da língua inglesa 

 
LIU – Língua Inglesa Universal 
ECL – Estudo e compreensão da literatura 
CLIOP – Cultura da Língua Inglesa em outros países 
MCDM – Material Científico para divulgação mundial 
CQMT – Construção e Qualificação para o Mercado de Trabalho 
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

Após analisar as respostas pude verificar que os alunos têm o conhecimento do quanto 

é relevante considerar tanto o contexto linguístico quanto a cultura quando se aprende e 

ensina uma língua estrangeira (SIQUEIRA, 2012). A visão deles não está firmada em uma 

valorização excessiva da cultura do outro, mas em perceber qual o verdadeiro papel e lugar da 

língua inglesa no ensino e na formação profissional do indivíduo no mundo globalizado em 

que vivemos.  

 Os participantes A, C, B, E, F, J, M e O disseram que não tiveram nenhuma 

experiência com o estudo do inglês fora do contexto escolar, no ensino fundamental, no 

ensino médio e na graduação. 

 Os alunos D, G, H, I e L relataram que estudaram inglês em cursos livres de idioma.  

 O aluno N está no grupo dos que nunca tiveram uma experiência de estudar inglês em 

outro contexto que fosse escolar também, mas com uma diferença, ele se considera um 

autodidata por ter aprendido o idioma sozinho. Veja os gráficos abaixo: 
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Gráfico 2 – Inglês fora do contexto escolar 

 
CE – Contexto escolar. 
CL – Cursos livres. 
AD – Autodidata. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
  

As respostas dos alunos nos levam a refletir sobre o quanto é importante para os 

alunos terem aulas de inglês no contexto escolar que para competir em igualdade com a 

minoria que tem acesso aos cursos livres de inglês (MOITA LOPES, 1996). Essa 

desigualdade é cruel e injusta, marginalizando os menos privilegiados financeiramente, 

considerando que, nove anos entre o fundamental e o ensino médio na escola pública são 

mais do que suficientes para um indivíduo ter uma noção básica das quatro habilidades de 

um idioma que são falar, ouvir, escrever e ler. 

2. O número de artigos de Odontologia publicados em inglês tem crescido como nas demais 

áreas, desta forma, há uma necessidade cada vez maior que o aluno procure desenvolver a 

leitura de textos em inglês. Você, como aluno de Odontologia, faz parte deste grupo de 

leitores? Qual experiência e habilidade na leitura de textos em inglês você possui? 

          Os participantes que se consideram leitores de textos em inglês foram os alunos C, D, 

E, F, G, H, J, L, M e N. Já os alunos A, B, I e O não são leitores do idioma.   

O aluno A lê textos em português por não ter habilidade e o domínio da língua inglesa. 

O aluno B não se sente preparado, quando ele precisa fazer a leitura de um texto em inglês 

recorre aos tradutores online. 

 Para o aluno C, apesar de fazer parte do grupo de leitores com pouca experiência em inglês, 

isto não o impede de detectar a ideia principal do texto. 
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Os alunos D e E são integrantes de um projeto de pesquisa que os tem ajudado muito a 

melhorar a leitura de textos em inglês, devido ao contato constante que têm com o idioma 

com a leitura de textos específicos em inglês.  

Os alunos F e G se consideram leitores de textos em inglês, embora encontrem 

dificuldade na leitura de textos científicos.  De acordo com o grau de dificuldade eles 

recorrem ao Google Tradutor e as estratégias como auxílio na tradução. 

O participante H consegue ler, traduz algumas coisas e fala pouco o idioma. Ele 

encontra mais dificuldade nos termos científicos e tradução de palavras-chave. 

O aluno I busca artigos em inglês, contudo não tem muita habilidade na leitura, 

fazendo uso de dicionários ou tradutores online para se beneficiar das informações contidas 

nos textos em inglês. 

O aluno J é um leitor e considera que os melhores e mais conceituados estudos 

encontram-se publicados em inglês devido a sua abrangência e importância para todos os 

povos. 

O aluno L é um leitor e tradutor de textos em inglês com o objetivo de melhorar o seu 

vocabulário. 

O aluno M é um leitor que já traduziu artigos publicados para confeccionar uma 

revisão de literatura. 

O aluno N é um leitor de artigos atuais e completos que estão disponíveis em inglês. 

Ele possui uma compreensão razoável, que o permite ler e compreender textos. 

O aluno O não faz parte do grupo de leitores, embora conheça um bom número de 

palavras que considera insuficiente para ler textos acadêmicos em inglês. Mas, consegue fazer 

a leitura de textos simples. 

Veja o gráfico abaixo 

 

Gráfico 3 – Ler textos em inglês 

 
 L – Leitor 
 NL – Não Leitor 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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 As respostas indicam que apesar da deficiência do ensino de inglês no ensino 

fundamental e médio, os alunos manifestam o interesse pela língua, buscando estudar e 

melhorar pelo menos em uma das habilidades que é a leitura, comprovando a importância  da 

abordagem de ensino de língua estrangeira com ênfase na leitura (MOITA LOPES, 1996).  

Isto se deve a necessidade do aluno de capacitar-se para poder competir no mercado de 

trabalho que está, cada vez, mais exigindo a proficiência em uma língua estrangeira, 

principalmente, em inglês.  

 

6.2 INVESTIGANDO O CONHECIMENTO PRÉVIO COM BASE NA PRIMEIRA   
      PRODUÇÃO 
 

             Neste momento foi entregue aos alunos dois textos em inglês na área de Odontologia, 

cujo gênero textual é resumo para leitura livre. O gênero textual refere-se aos “textos 

materializados em situações comunicativas recorrentes”. São textos do nosso cotidiano, com 

padrões sociocomunicativos e são ”definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e técnicas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155 apud DUARTE, 2013). Os textos em 

inglês foram retirados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), trata-se de uma 

biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros das diversas áreas de estudo.  Os alunos recorreram ao conhecimento que possuem 

do idioma e da área específica. Depois da leitura eles elaboraram dois textos em português, 

resultado da compreensão dos textos em inglês. A análise não foi feita com o texto integral, 

considerando o número de alunos, pois isso demandaria tempo. Durante esta etapa observei 

que os alunos utilizaram estratégias de leitura. Em nenhum momento mencionei o uso de 

estratégias de leitura. Isto se deve ao fato deles estarem cursando a disciplina Inglês 

Instrumental, que é voltada para a leitura para um fim específico, e a professora da disciplina 

estar trabalhando com eles as estratégias de leitura há dois meses. Para identificar os 

participantes eu utilizei a letra A de aluno e os números de 1 a 14, esta identificação não está 

ligada as letras do alfabeto que foram usadas para nomear os alunos na atividade de 

sondagem.  

 

TEXTO 01 
The aim of this study was to compare a group of children with high levels of anxiety during 
dental treatment who required physical restraint (group 1) to a group of children who 
collaborated with treatment (group 2). Child stress and its relationship with the manifestations 
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of stress of the mothers and the dental students were assessed. The following psychological 
evaluation techniques were applied: the Child Stress Scale, the Rutter Parent Scale A2, Dental 
Fear Survey, and Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. Group 1 presented higher stress 
indicators, and emotional and behavior difficulties than group 2 (p < 0.01). The stress 
indicators and the dental fear presented by mothers from group 1 were higher than that from 
group 2 (p < 0.01). The dental students who treated the children from both groups presented 
high stress levels. We conclude that the difficulties experienced by the child and the mother, 
associated to the student's diminished ability to control the situation, may negatively influence 
the perception that the child has of dental treatment. A set of factors related to the children, 
mothers or dental students may cause poor collaboration during the dental treatment. 
Descriptors: Pediatric dentistry; Behavioral medicine; Dental anxiety; Stress. 
Braz. oral res. v. 18, n. 2, São Paulo, Apr./June 2004 
 
TEXTO 02 
Five combinations of materials commonly used for intermaxillary records in cases of bilateral 
free end saddle were evaluated: acrylic resin base + wax; acrylic resin base + wax + ZOE 
paste; acrylic resin base + wax + Duralay resin; condensation silicone; and acrylic resin plate 
+ irreversible hydrocolloid. The materials were evaluated by measuring the vertical distance 
between pairs of reference points located on the bases of the upper and lower articulated casts. 
The measurements obtained by manual articulation of the casts were used as the standards to 
which the measurements obtained with the recording materials were compared. ANOVA 
revealed significant differences among the materials and the Tukey's test showed that 
condensation silicone differed significantly (p<0.05) from the acrylic resin + wax 
combination, while no significant differences (p>0.05) were observed among the remaining 
materials. The condensation silicone presented the greatest differences from the 
measurements obtained by manual articulation of the casts whereas the acrylic resin base + 
wax combination presented the least differences. Based on the findings of this study, the 
following scale of fidelity can be settled from best to worst: acrylic resin base + wax; acrylic 
resin plate + alginate; acrylic resin base + wax + ZOE; acrylic resin base + wax + Duralay; 
and condensation silicone. 
Key Words: interocclusal recording materials, free end cases. 
Braz. Dent. J,. v. 16, n. 2, Ribeirão Preto, May/Aug. 2005 

 

A1 

ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 

 

 

 

           A1, na sua construção de sentidos mostrou ter uma compreensão clara sobre os dois 

temas específicos de sua área de estudo. Desta forma, percebe-se que foram ativados os vários 

sistemas de conhecimento representados em sua memória (KOCH, 2013) nas duas atividades. 

Durante a análise foi detectado o uso de estratégias, pelo fato do aluno ter grifado alguns 

cognatos e circulado palavras desconhecidas. 

 

A2  

ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 

 

 

     

 A2 demonstrou ter conhecimento prévio dos temas em inglês, elaborando suas 

produções de forma objetiva em português, escrevendo a ideia central sem detalhar os dados 

contidos nos dois textos em inglês. Em suas produções o aluno apresentou uma leitura como 

um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses (KLEIMAN, 1999). O aluno usou estratégias 

de leitura, grifando os cognatos presentes nos dois textos.  

 

A3 

ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 

 

 

 

      

 

A3 na sua construção de sentidos dos dois textos em inglês manifestou ter 

conhecimento prévio dos temas em questão, relatando todas as informações existentes. Nas 

produções percebe-se que o sentido foi construído a partir do texto, no curso da interação 

entre o aluno e o texto (KOCH, 2013), valendo-se do uso de estratégias de leitura, marcando 

os cognatos.      

    

   



    49 

 

 

A4  

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 

 

 

 

A4 apresentou conhecimento prévio específico na atividade 01 e na atividade 02, 

sendo assim, foram ativados os vários sistemas de conhecimento representados em sua 
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memória (KOCH, 2013). Na produção em português da atividade 01, ele conseguiu abordar 

mais sobre o tema. Quanto à segunda atividade, ele fez um resumo breve do texto em inglês, 

deixando de mencionar algumas informações contidas. Ele grifou alguns cognatos, indicando 

o uso de estratégias de leitura. 

 

A5 

ATIVIDADE 01 

 

 

 

ATIVIDADE 02 
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A5 teve uma compreensão abrangente de todo o primeiro texto, o sentido foi 

construído a partir do texto, no curso da interação entre o aluno e o texto (KOCH, 2013). No 

segundo texto, o aluno fez um resumo do ponto central. Este aluno também usou de 

estratégias de leitura, sublinhando os cognatos nos textos em inglês.   

 

A6 

ATIVIDADE 01 

 

ATIVIDADE 02 
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A6 demonstrou ter um conhecimento prévio específico através das suas produções, 

demonstrando que fez uma leitura como um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos 

dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999). Ele redigiu para cada texto um resumo em 

português, contendo a ideia central dos mesmos. Este aluno também destacou os cognatos nos 

textos em inglês. 

 

A7 

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 
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  A7 demonstrou possuir conhecimento prévio específico. Ele fez um resumo para cada 

atividade, dando ênfase à ideia principal dos mesmos, refletindo nas suas produções uma 

leitura como um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos dois textos em inglês 

(KLEIMAN, 1999). Ele também usou estratégias de leitura, deixando marcados os cognatos 

grifados, 

      

A8 

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 
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  A8 apresentou conhecimento prévio específico. Ele fez um resumo para cada 

atividade, dando ênfase em determinadas partes dos textos em inglês, considerando na 

produção de sentidos das atividades a necessidade de levar em conta o contexto da 

tematização proposta no texto (KOCH; ELIAS, 2007). Ele fez uso de estratégias de leitura, 

grifando os cognatos. 

 

A9 
ATIVIDADE 01 

 

 
ATIVIDADE 02 
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           A9 revelou possuir conhecimento prévio específico dos textos em inglês, percebe-se 

que foram ativados os vários sistemas de conhecimento representados em sua memória 

(KOCH, 2013). Na atividade 02 ele fez um resumo da ideia principal do texto. Ele utilizou 

estratégias de leitura, grifando os cognatos. 

 

A10  

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 
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 A10 demonstrou ter conhecimento prévio específico. Nas atividades 01 e 02, ele 

abordou o texto de forma resumida, destacando a ideia principal dos textos em inglês, 

apresentando nas suas produções uma leitura como um jogo de adivinhações, elaborando 

hipóteses nos dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999). Ele aplicou estratégias de leitura, 

marcando os cognatos nos textos em inglês. 

 

A11 

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 
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A11 tem conhecimento prévio específico. Nas atividades 01 e 02 ele conseguiu 

mostrar a ideia principal dos textos em inglês, considerando que na produção de sentidos das 

atividades há necessidade de levar em conta o contexto da tematização proposta no texto 

(KOCH; ELIAS, 2007). Ele utilizou estratégias de leitura, marcando os cognatos.  

A12 

ATIVIDADE 01 

 

 

ATIVIDADE 02 
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 A12 conseguiu destacar a ideia principal na atividade 01, apresentando na produção 

desta atividade uma leitura como um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos dois 

textos em inglês (KLEIMAN, 1999). Quanto à atividade 02, ele não conseguiu entender a 

ideia principal do texto em inglês. Ele somente leu algumas palavras soltas e tentou fazer uma 

frase que ficou sem sentido. Ele recorreu a estratégias de leitura. 

 

A13 

 

 

ATIVIDADE 02 
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  A13 apresentou a ideia principal na atividade 01 do texto em inglês, refletindo na 

produção de sentidos da atividade a necessidade de levar em conta o contexto da tematização 

proposta no texto (KOCH; ELIAS, 2007). Quanto à atividade 02, ele não conseguiu entender 

a ideia principal do texto em inglês. Ele conseguiu ler algumas palavras soltas e tentou fazer 

uma frase que ficou sem sentido. Ele fez uso de estratégias de leitura. 

 

A14 

ATIVIDADE  01 

  

 

ATIVIDADE 02 
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     A14 conseguiu destacar a ideia principal dos textos em inglês, demonstrando nas 

produções das duas atividades uma leitura como um jogo de adivinhações, elaborando 

hipóteses nos dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999). Ele aplicou estratégias de leitura, 

marcando os cognatos nos textos em inglês. 

 

6.3 CONSTRUINDO PROBLEMATIZAÇÕES 

 

6.3.1 Skimming/scanning como estratégias para produção de sentidos 

 

Para o andamento da sequência didática, no módulo 01 foram apresentadas as 

estratégias skimming e scanning (NUTTALL, 1996) como possibilidades de leitura. A 

estratégia skimming  leva o aluno a uma leitura rápida do texto, sem se deter a palavra por 

palavra e a estratégia scanning, possibilita o aluno ler o texto atendo-se a informações 

específicas como a ideia principal e objetivo do texto. Após explicação detalhada das 

estratégias, os alunos comunicaram que as conheciam e haviam sido usadas por eles na leitura 

de textos em inglês, na disciplina de Inglês Instrumental, e que a professora já havia 

trabalhado algumas estratégias de leitura conforme a proposta da disciplina supracitada. 

Dando continuidade à pesquisa solicitei aos alunos que aplicassem as estratégias skimming e 

scanning nos textos em inglês. Depois de analisar os textos produzidos em português 

referente aos textos em inglês no módulo 01, detectei que os alunos não os modificaram, 

reproduzindo as produções construídas no momento da primeira produção. Esta reprodução 

deve-se ao fato de que as estratégias de leitura foram utilizadas desde a etapa anterior, quando 

todos os alunos grifaram os cognatos presentes nos dois textos em inglês, observando os 

elementos linguísticos e lexicais semelhantes aos da sua língua materna, na leitura (CELANI, 

1998b).  
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A1 
ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 

 

   

 

           

 A1 fez uso de estratégias de leitura, atendo-se a informações específicas como a ideia 

principal e objetivo do texto (NUTTALL, 1996). Ele grifou os cognatos nos dois textos em 

inglês e circulou as palavras desconhecidas na atividade 02. Na sua construção de sentidos 

mostrou ter uma compreensão clara sobre os dois temas específicos de sua área de estudo. 

Desta forma, percebe-se que foram ativados os vários sistemas de conhecimento 

representados em sua memória (KOCH, 2013), nas duas atividades.  
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A2 
ATIVIDADE 01 

 

 
ATIVIDADE 02 
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A2 aplicou as estratégias de leitura, elaborando suas produções de forma objetiva, em 

português, escrevendo a ideia central (NUTTALL, 1996), sem detalhar os dados contidos nos 

dois textos em inglês. Em suas produções o aluno apresentou uma leitura como um jogo de 

adivinhações, elaborando hipóteses (KLEIMAN, 1999). O aluno usou estratégias de leitura, 

grifando os cognatos presentes nos dois textos.  

  
A3 
ATIVIDADE 01  
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A3, após o uso das estratégias de leitura apresentou de forma detalhada as informações 

específicas como a ideia principal e o objetivo dos textos em inglês (NUTTALL, 1996). As 

duas produções em português indicam que o sentido foi construído a partir do texto, no curso 

da interação entre o aluno e o texto (KOCH, 2013). 
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A4
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A4 usou as estratégias de leitura conseguindo na atividade 01 apresentar as 

informações específicas como a ideia principal e o objetivo do texto em inglês e na atividade 

02 fez um resumo breve do texto em inglês, atendo-se somente à ideia principal do texto em 

inglês (NUTTALL, 1996). Durante o processo de construção de sentidos foram ativados os 

vários sistemas de conhecimento representados em sua memória (KOCH, 2013). Na produção 

em português da atividade 01, ele conseguiu abordar mais sobre o tema. Quanto à segunda 

atividade, ele fez um resumo breve do texto em inglês, deixando de mencionar algumas 

informações lá contidas.  
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A5 

 

 

 

  



    70 

 

 

 

 

            

A5 fez uso das estratégias que o possibilitou fazer um resumo ressaltando informações 

específicas, a ideia principal e o objetivo do texto em inglês na atividade 01 e a ideia central 

no texto em inglês na atividade 02 (NUTTALL, 1996). Ele teve uma compreensão abrangente 

de todo o primeiro texto, o sentido foi construído a partir do texto, no curso da interação entre 

o aluno e o texto (KOCH, 2013). No segundo texto, o aluno fez um resumo do seu ponto 

central. 
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A6 
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A6 demonstrou ter usado as estratégias, redigindo para cada texto em inglês um 

resumo da ideia principal (NUTTALL, 1996). Ele fez uma leitura como um jogo de 

adivinhações, elaborando hipóteses nos dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999).  
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A7 
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  A7 usou as estratégias de leitura nos textos em inglês, produzindo um resumo para 

cada atividade, dando ênfase à ideia principal dos mesmos (NUTTALL, 1996). Ele fez uma 

leitura como um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos dois textos em inglês 

(KLEIMAN, 1999).  

 

A8
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 A8 usou as estratégias como recurso na leitura para um fim específico, elaborando 

resumos com a ideia principal e o objetivo do texto em inglês na atividade 01 e somente com 

a ideia principal na atividade 02 (NUTTALL, 1996). Nota-se que foram ativados os vários 

sistemas de conhecimento representados em sua memória (KOCH, 2013). 

 

A9 
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 A9 aplicou as estratégias de leitura, produzindo um texto detalhado da sua 

compreensão da atividade 01. Na atividade 02, ele fez um resumo da ideia principal do texto 

em inglês (NUTTALL, 1996). Nas produções escritas em português percebe-se que foram 

ativados os vários sistemas de conhecimento representados em sua memória (KOCH, 2013). 

      

A10 
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 A10 aplicou estratégias de leitura nas atividades 01 e 02, ele abordou os textos de 

forma resumida, destacando a ideia principal dos textos em inglês (NUTTALL, 1996), 

apresentando uma leitura como um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos dois 

textos em inglês (KLEIMAN, 1999).  

 

A11 
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 A11 evidenciou o uso das estratégias a ideia principal dos textos em inglês, em suas 

produções em português (NUTTALL, 1996), considerando que na produção de sentidos das 

atividades há necessidade de levar em conta o contexto da tematização proposta no texto 

(KOCH; ELIAS, 2007).  
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A12 
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A12 aplicou as estratégias de leitura, conseguindo destacar a ideia principal na 

atividade 01 (NUTTALL, 1996), apresentando na produção desta atividade uma leitura como 

um jogo de adivinhações, elaborando hipóteses nos dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999). 

Quanto à atividade 02, ele recorreu as estratégias de leitura, porém não conseguiu entender a 

ideia principal do texto em inglês. Ele somente leu algumas palavras soltas e tentou fazer uma 

frase que ficou sem sentido.  
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A13 
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A13 fez uso das estratégias de leitura, apresentou a ideia principal na atividade 01 do 

texto em inglês (NUTTALL, 1996), refletindo na produção de sentidos da atividade a 

importância de levar em conta o contexto da tematização proposta no texto (KOCH; ELIAS, 

2007). Quanto à atividade 02, ele não conseguiu entender a ideia principal do texto em inglês. 

Ele conseguiu ler algumas palavras soltas e tentou fazer uma frase que ficou sem sentido.    
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A14 
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O aluno A14 utilizou as estratégias de leitura, conseguindo destacar a ideia principal 

dos textos em inglês (NUTTALL, 1996), demonstrando nas produções em português, das 

duas atividades, a construção de sentidos como um jogo de adivinhações, elaborando 

hipóteses nos dois textos em inglês (KLEIMAN, 1999). 
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6.3.2 Google Tradutor: potencializando sentidos? 

  

Na intenção de dinamizar e aproveitar a infinita capacidade das redes de colocar todos 

os seus usuários em conexão, aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições de 

forma revolucionária (KENSKI, 2007) foi investigado o uso do Google Tradutor na leitura de 

textos em inglês. Após a leitura dos textos em inglês com a ajuda do Google Tradutor, os 

alunos exploraram os problemas possíveis, como ambiguidade, inversão de palavras, 

concordância verbal e fidelidade a vocábulos específicos. Depois de detectarem os problemas, 

destacaram-nos e emitiram comentários. Neste momento, foram analisados os problemas e 

comentários.  

 

A1  
ATIVIDADE 01 
A finalidade deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças qe colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Poderia ser acrescido o artigo “o” no inicio da frase. Foram aplicadas as seguintes técnicas: 

Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário 

de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de 

estresse e dificuldades emocionais e comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os 

indicadores de tensão e de medo odontológico apresentados pelas mães do grupo 1 foram 

mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os alunos que atenderam as crianças de ambos 

os grupos apresentaram altos níveis de estresse. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas 

pela criança e da mãe (pela mãe) Inversão de palavra, associada à pouca capacidade do aluno 

para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção que a criança tem do 

tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às crianças, mães ou 

estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS: 

1. A ausência do artigo “o" no início da frase: Estresse infantil e suas relações com as 

manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 
2.  Inversão de palavra da palavra “da” por “pela” na frase: Conclui-se que as dificuldades 
vivenciadas criança e da mãe. 
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Comentário: A leitura do texto após o mesmo ser traduzido pelo Google Tradutor foi a 
mesma, no entanto, na minha leitura após tradução eu acrescentaria alguns elos coesivos, 
como artigos, para uma leitura mais fluída.  
    

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por (através) Inversão de palavras medição da distância vertical entre os pares de pontos de 

referência localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas 

obtidas pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as 

medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados. (faltou concordancia 

verbal, fossem comparadas) ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto (que) não houve diferença 

significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação 

apresentou as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos 

modelos do que a combinação com base de resina acrílica + cera que apresentou as menores 

diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser 

resolvido da (inversão de palavras) melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de 

resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera 

+ Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

PROBLEMAS  

1. Os materiais foram avaliados por (através) Inversão de palavras medição da distância 
vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as bases dos moldes 
superior e inferior articuladas. 
2. As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão 
para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados. (faltou 
concordancia verbal, fossem comparadas). 
3. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da 
(inversão de palavras) melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina 
acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + 
Duralay; e condensação de silicone. 
Comentário: A leitura do texto após o mesmo ser traduzido pelo Google Tradutor foi a 
mesma, no entanto, na minha leitura após tradução eu acrescentaria alguns elos coesivos, 
como artigos, para uma leitura mais fluída.  
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 A1, na atividade 01, destacou a ausência de artigo e a inversão de palavras, mas houve 

um equívoco do aluno, o que ele compreende por inversão de palavras é o uso incorreto de 

preposição. Na atividade 02, ele considerou como problema o uso da preposição por no lugar 

de através, o caracteriza a inversão de palavras e a concordância verbal. Para ele a leitura dos 

textos foi igual, com e sem o uso do tradutor online, e mencionou a necessidade de 

acrescentar artigos no texto traduzido. Isso não o impediu de construir sentidos na sua 

interação com os textos. 

 

A2 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2).Na frase ocorreu ambiguidade, e 

inversão de sentidos. Estresse infantil e suas relações com as manifestações do estresse das 

mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: 

Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário 

de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de 

estresse e dificuldades emocionais e comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os 

indicadores de tensão e de medo odontológico apresentados pelas mães do grupo 1 foram 

mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os alunos que atenderam as crianças de ambos 

os grupos apresentaram altos níveis de estresse. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas 

pela criança e da mãe, associada à pouca capacidade do aluno para controlar a situação, pode 

influenciar negativamente a percepção que a criança tem do tratamento odontológico. Um 

conjunto de fatores relacionados às crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar 

má colaboração durante o tratamento odontológico. 

 Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

Braz. res. orais. v.18, n. 2, São Paulo, abr./jun. 2004. 

PROBLEMAS  

1. “a um grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2).Na frase ocorreu 
ambiguidade, e inversão de sentidos.”. 
Comentário: O Texto de maneira geral não ocorreu tantos erros, que complicariam o 
entendimento da leitura.  
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ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. (concordancia verbal, fossem comparadas) ANOVA revelou 

diferenças significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a condensação de 

silicone diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + 

cera, enquanto ( não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 

materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às medidas 

obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina acrílica + cera  

apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de 

fidelidade  melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + 

alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e 

condensação de silicone. 

PROBLEMAS 

1. As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão 
para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados.  
(concordancia verbal fossem comparadas). 
Comentário: O Texto de maneira geral não ocorreu tantos erros, que complicariam o 
entendimento da leitura. Assim a leitura da tradução facilita e transmite entendimento. 
  

A2 apresentou como problemas: ambiguidade e inversão de sentidos na atividade 01 e 

concordância verbal na atividade 02. De acordo com ele não foram encontrados muitos erros 

nos textos traduzidos. E apesar da presença desses erros, o auxílio do tradutor facilitou a 

construção de sentidos dos textos em inglês.  

 

A3 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 
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com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados – 

FRASES PERFEITAMENTE TRADUZIDAS. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala 

de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos – NÃO FOI REALIZADA TRADUÇÃO COMPLETA. O 

grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse – 

FRASES PERFEITAMENTE TRADUZIDAS. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas 

pela criança e da mãe – CONCORDÂNCIA GRAMATICAL, associada à pouca capacidade 

do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção que a criança 

tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às crianças, mães ou 

estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse.- FRASES PERFEITAMENTE TRADUZIDAS 

PROBLEMAS  

1. Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos – NÃO FOI REALIZADA TRADUÇÃO 
COMPLETA. 
 

2. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe – CONCORDÂNCIA 
GRAMATICA.. 
Comentário: Existem muitos erros de concordância durante a tradução, o que faz com que a 
tradução fique confusa em alguns momentos. 
  

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de 

resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 

condensação de silicone – TRADUÇÃO ESPECÍFICA DA ÁREA FEITA DE MANEIRA 

INCORRETA, O CORRETO SERIA “SILICONA DE CONDENSAÇÃO”; e placa de resina 

acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados por medição da distância 

vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as bases dos moldes superior 

e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram 

tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram 

comparados. - ERRO DE CONCORDÂNCIA GRAMATICAL. ANOVA revelou diferenças 
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significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone 

diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + cera, 

enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 

materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às medidas 

obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina acrílica + cera 

apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de 

fidelidade possa ser resolvido da melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de 

resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera 

+ Duralay; e condensação de silicone. - ERROS DE CONCORDÂNCIA GRAMATICAL. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

PROBLEMAS  

1. Condensação de silicone – TRADUÇÃO ESPECÍFICA DA ÁREA FEITA DE 
MANEIRA INCORRETA”, O CORRETO SERIA “SILICONA DE CONDENSAÇÃO. 
2. . As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão 
para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados. - ERRO DE 
CONCORDÂNCIA GRAMATICAL. 
3. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido 
da melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; 
base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e 
condensação de silicone. - ERROS DE CONCORDÂNCIA GRAMATICAL. 
Comentário: Existem muitos erros de concordância durante a tradução, o que faz com que a 
tradução fique confusa em alguns momentos. 
  

A3 indicou os seguintes problemas: tradução incompleta e incorreta e problema com 

concordância gramatical nas duas atividades. Conforme o aluno a existência desses erros, na 

tradução, torna-a confusa em algumas partes do texto. Desta forma, não ocorre construção de 

sentidos, quando ele se depara com os problemas supracitados. Isso não implica a construção 

de sentidos no restante do texto. 

 

A4 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 
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apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

PROBLEMAS  

1. “a um grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2)” uso da palavra 

“a” ao invés de “com” que seria um comparativo no português. 
2.  Estresse infantil e suas relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos 
de odontologia foram avaliados- Nessa frase observa-se que há a ausencia do artigo no 
inicio da frase.  
Comentário: Os erros encontrados nessa tradução não interferem na compreensão do 
sentido do texto. 
ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
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PROBLEMAS  

1.  Condensação de silicone- inversão de palavras, seria silicone de condensação, que é um 
termo da area da odontologia.  
2.  Materiais de gravação foram comparados.- nessa parte houve uma tradução que não 
corresponde a area de odontologia, pois o correto seria materiais de moldagem. 
3. Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido 
da melhor para a pior- (aqui há uma discordancia verbal.) 
Comentário: Os erros encontrados nessa tradução não interferem na compreensão do 
sentido do texto.  
  

A4 percebeu os seguintes problemas: a ausência de preposição, de artigo e problemas 

de concordância. Conforme o aluno a presença de erros na tradução não impediu a 

compreensão do texto em inglês.  

 

A5 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

PROBLEMAS  

Comentário: Houve completo entendimento da compreensão do texto, não houve problema 
de interpretação. O tradutor me ajudou. 
ATIVIDADE 02 
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Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

PROBLEMAS  

Comentário: A tradução com o google tradutor, alguns termos não foram bem 
compreendidos, como por exemplo: “intermaxillary records in cases of bilateral free end 
saddle” traduzindo “ registros intermaxilares em casos de extremidades livres bilaterais”, 

por ser um tema mais específico da área. A leitura ficou complicada.  

  

A5 não apresentou nenhum problema com a atividade 01. Na sua opinião, houve um 

completo entendimento do texto traduzido, o que possibilitou a construção de sentidos. 

Quanto a segunda atividade foram observados alguns problemas, a falta de compreensão de 

alguns termos que não foram aprensentados pelo Google Tradutor. Assim, a leitura do texto 

ficou complicada para o aluno. 

 

A6 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 
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Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

-“Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para 

Adultos” (Não houve tradução de algumas palavras e não há concordância entre as traduzidas, 

não sei como traduzir esse trecho).  

PROBLEMAS  

1. “Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe” (Não há 
concordância). 
2. Um conjunto de fatores relacionados às crianças, mães ou estudantes de odontologia 
podem causar má colaboração durante o tratamento odontológico. 
-“Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos” (Não houve tradução de algumas palavras e não há concordância entre as 
traduzidas, não sei como traduzir esse trecho). 
Comentário: ficou confuso. 
 

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 
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a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

PROBLEMAS  

1. “para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados.” ( Falta 
de concordância verbal). 
2. “enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 

materiais” (Falta de concordância em virtude da organização das palavras). 
3. “O silicone de condensação”  e “condensação de silicone” ( Infidelidade na tradução dos 
vocábulos).  
4. “O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às medidas 

obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina acrílica + 
cera apresentou as menores diferenças.” (Falta de concordância).  
5. “Com base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido 

da melhor para a pior:” (Falta de concordância).  
Comentário: dificultou minha compreensão do texto.  

 

 O aluno A6 mencionou os seguintes problemas: palavras não traduzidas, concordância 

verbal e infidelidade na tradução. Segundo ele, esses problemas dificultaram a compreensão 

dos textos, tornando-os confuso, impossibilitando a sua construção de sentidos durante a 

leitura. 

 

A7 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
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que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS  

1. Foram aplicadas as seguintes técnicas (faltaram algumas palavras na tradução)   

2.  a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress 
para Adultos. (a tradução está confusa) 
3.  pela criança e da mãe (erro do uso da preposição “da”) 

Comentário: A tradução do Google Tradutor foi relativamente fiel à tradução verdadeira, 
pois permitia um bom entendimento do texto. Houve apenas alguns erros, como a falta de 
concordância verbal e a inversão de palavras. Mas, em geral, foi uma boa tradução, que me 
ajudou a aprender o significado de palavras que eu não tinha domínio sobre a tradução. 
   

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

PROBLEMAS  

1. condensação de silicone (as palavras foram trocadas) 
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2. foram comparados (erro de concordância verbal) 

3. enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 

materiais (tradução confusa) 

4. que a combinação base de resina acrílica (faltou a tradução da palavra “whereas”) 

5. possa ser resolvido da melhor para a pior: (tradução confusa, erro de concordância 
verbal) 
Comentário: “A tradução do Google Tradutor foi relativamente fiel à tradução verdadeira, 

pois permitia um bom entendimento do texto. Houve apenas alguns erros, como a falta de 
concordância verbal e a inversão de palavras. Mas, em geral, foi uma boa tradução, que me 
ajudou a aprender o significado de palavras que eu não tinha domínio sobre a tradução”. 
   

 A7 encontrou os seguintes problemas: a tradução incorreta de algumas palavras, o uso 

indevido de preposições, a inversão de palavras e a concordância verbal errada. De acordo 

com ele, a tradução foi relativamente fiel ao tema, possibilitando um bom entendimento do 

texto. Bem como o ajudou a conhecer novos vocábulos.  

 

A8 
ATIVIDADE 01 
O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 

grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 

relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 

avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 

Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O 

grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má me 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS  

1. […] que necessitaram de contenção física[...]: A tradução foi mais correta que a minha 
compreensão e agregou um maior significado à frase. 
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2. Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos: O termo está com inversão de 
palavras, fragmento não possui tradução por se tratar do nome de um teste. 
3. vivenciadas pela criança e da mãe: Vivenciadas pela criança e pela mãe. 
Comentário: Obs: O texto foi compreendido na atividade anterior, sendo que a tradução 
feita pelo google agregou alguns novos sentidos ao texto, mas foi possível entender a ideia 
principal sem o uso de tradutor. 
  

A8 mencionou a presença de problemas na atividade 01 como o uso incorreto de 

preposição e a inversão de palavras, mas considera que o Google Tradutor agregou novos 

sentidos ao texto. Ele já havia entendido a ideia principal do texto com o auxílio das 

estratégias de leitura. O aluno não apresentou a atividade 02. 

 

A9 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 

grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 

relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 

avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 

Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O 

grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

 

PROBLEMAS  

1. […] que necessitaram de contenção física[...]: possibilito um novo significado à frase. 
2. Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos: O termo está com inversão de 
palavras. 
3. vivenciadas pela criança e da mãe: Vivenciadas pela criança e pela mãe. 

Comentário: Obs: a tradução do google acrescentou alguns novos significados ao texto. Eu 
entendi o texto sem o uso do tradutor.  
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 A9 destacou os seguintes problemas: inversão de palavras e preposição incorreta. Ele 

considera que o Google Tradutor possibilitou novos sentidos, embora ele já tivesse entendido 

o texto sem o uso do tradutor. O aluno não apresentou a atividade 02. 

 

A10 

ATIVIDADE 01 

 O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS  

Nenhum 

Comentário: O texto seguinte, em minha opinião está devidamente traduzido de maneira que 
é possível entender fidedignamente o que está querendo ser dito e descrito. Nada, em minha 
opinião seria mudado. 

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 
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bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

PROBLEMAS  

1. Condensation silicone: traduziu-se como condensação de silicone e na verdade é silicona 
de condensação. 
2. while no significant differences (p>0.05) were observed among the remaining materials:  
enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 
materiais – o trecho está confuso quando à inversão de palavras, poderíamos dizer que é: 
enquanto não foram observadas diferenças significativas entre os demais materiais. 
3....the following scale of fidelity can be settled from best to worst - a seguinte escala de 
fidelidade possa ser resolvido da melhor para a pior – há um possível inversão de palavras – 
poderíamos deixá-la assim: a seguinte escala de fidelidade pode ser descrita do melhor para 
o pior. 
Comentário: apesar dos erros, consegui entender o texto.  
 

 A10 não apresentou problemas na atividade 01. A fidelidade do tradutor ao texto em 

inglês permitiu que ele construísse sentidos ao ler o texto, não havendo necessidade de 

nenhuma mudança na tradução. Quanto à atividade 02 destacou os seguintes problemas: a 

inversão de palavras e a tradução incorreta. De acordo com ele, os erros apresentado na 

tradução não o impediu de construir sentidos na leitura. 

 

A11 

ATIVIDADE 01 

 O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 
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Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS  

1. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. 
2.  O uso do “da mãe” ficou fora do contexto da frase empregada, podendo ser substituida 
por “... as dificuldades vivenciadas pela criança e por a mãe...”. Porém essa inversão de 

palavras não comprometeu o entendimento da tradução. 
Comentário: entendi o texto. 
 

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 
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resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

PROBLEMAS  

1.  “...base de resina acrílica + cera; base de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de 
resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de silicone; e placa de resina acrílica 
+ hidrocolóide irreversível...” 
 
2. Condensação de silicone, o certo seria silicona de condensação. 
 
3. “...ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que 

a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de 
resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram 
observadas entre os demais materiais.” 
 
4. O nome certo do material seria silicona de condensação, a concordancia do trecho está 
comprometida, porém não compromete o entendimento. “...ANOVA revelou diferenças 

significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a silicona de condensação 
difere significativamente (p <0,05)  da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não 
houve diferenças significativas (p> 0,05) observadas entre os demais materiais.” 
Comentário: entendi o texto.  
 
 
 A11 detectou os seguintes problemas: preposição incorreta, concordância gramatical, 

tradução incorreta, inversão de palavras. Conforme o aluno, a presença dos problemas não o 

impediram de entender os textos. Assim, ele conseguiu construir sentidos na leitura dos textos 

traduzidos. 

 
A12 

ATIVIDADE 01 

 O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
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alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS 

Nenhum 

Comentário: “Não houve necessidade de correções.” O tradutor ajudou na leitura. 
  

 
ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 
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PROBLEMAS  

1. Inversão de palavras: condensação de silicone. Correção: silicona de condensação. 

2. Frase sem sentido: “As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram 
tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram 
comparados.“ Correção: “As medidas obtidas com a articulação manual dos modelos foram 
tomadas como padrão  comparação para as medidas obtidas com os materiais testados.” 
[...]”enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 
materiais.” 
Comentário: Os erros encontrados não atrapalhou a compreensão do texto, o tradutor 
facilitou a minha compreensão.   
 

 A12 não apresentou problemas na atividade 01. Segundo ele, não houve necessidade 

de fazer correções no texto traduzido. Ele compreendeu os textos com o uso do tradutor.  Os 

problemas encontrados na atividade 02 foram os seguintes: inversão de palavras e tradução 

incorreta. Para o aluno, a existência desses problemas não atrapalhou a compreensão do texto 

traduzido. 

 

A13 

ATIVIDADE 01 

 O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 
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PROBLEMAS  

Nenhum  

Comentário: O tradutor permitiu minha leitura. 

 ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 

de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 

acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 

silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 

por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 

bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 

dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 

gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 

teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 

a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 

(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 

as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 

a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 

resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 

pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 

cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 

Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

 

 

PROBLEMAS  

1. Inversão de palavras: condensação de silicone. Correção: silicona de condensação 

2. Tradução incorreta: “As medidas obtidas pela articulação manual dos modelos foram 

tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram 

comparados.“ Correção: “As medidas obtidas com a articulação manual dos modelos foram 

tomadas como padrão de comparação para as medidas obtidas com os materiais testados.” 

"[...]enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 

materiais.” 

Comentário: os problemas não atrapalharam, eu consegui lê o texto com o tradutor.   
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 Segundo A13 não há problemas na atividade 01. O tradutor possibilitou a construção 

de sentidos do texto. O aluno percebeu os seguintes problemas: inversão de palavras, tradução 

incorreta de palavras. Isso não impediu a sua leitura do texto com o auxilio do Google.  

 

A14  

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um grupo 

de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas relações 

com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram avaliados. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, 

Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 

apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 

comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 

apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 

alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 

capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 

que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 

crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 

tratamento odontológico. 

Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 

odontológico; Estresse. 

PROBLEMAS  

1. “Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos: confuso.” 
2. “Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe: concordância.” 

Comentário: É notório a contribuição do google tradutor para um melhor entendimento do 
texto a partir da tradução feita pelo mesmo. A tradução em si não é fidedigna, apresentando 
erros de concordância, ambiguidade e traduções epecificas às vezes errôneas. No entanto, 
não é algo que atrapalhe o entendimento geral do texto. Especificamente esses dois textos 
fforam muito mais entendidos por mim após a tradução feita no google tradutor, pois percebi 
que a tradução inicialmente feita por mim recursos para auxiliares estava bem incompleta. 

ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em casos 
de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de resina 
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acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; condensação de 
silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais foram avaliados 
por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência localizados sobre as 
bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas pela articulação manual 
dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas com os materiais de 
gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças significativas entre os materiais e 
teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone diferiram significativamente (p <0,05) 
a partir da combinação de resina acrílica + cera, enquanto não houve diferença significativa 
(p> 0,05) foram observadas entre os demais materiais. O silicone de condensação apresentou 
as maiores diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que 
a combinação base de resina acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos 
resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a 
pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + 
cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, caso extremidade livre. 
PROBLEMAS  

1. Para que as medidas obtidas com os materiais de gravação foram comparados: 
concordância verbal 
2.  O silicone de condensação: fidelidade aos vocabulos especificos 

3.   Possa ser resolvido da melhor para a pior: concordância verbal 

4. Condensação de silicone: fidelidade aos vocabulos especificos 

Comentário: É notório a contribuição do google tradutor para um melhor entendimento do 
texto a partir da tradução feita pelo mesmo. A tradução em si não é fidedigna, apresentando 
erros de concordância, ambiguidade e traduções epecificas às vezes errôneas. No entanto, 
não é algo que atrapalhe o entendimento geral do texto. Especificamente esses dois textos 
fforam muito mais entendidos por mim após a tradução feita no google tradutor, pois percebi 
que a tradução inicialmente feita por mim sem recursos para auxiliares estava bem 
incompleta. 
 

 A14 mencionou os seguintes problemas: concordância, tradução incorreta e 

ambiguidade. Pra ele, apesar dos problemas abordados, o tradutor melhorou o entendimento 

dos textos em inglês, preenchendo as lacunas deixadas sem o uso  desse recurso na leitura 

anterior. 

 O gráfico abaixo apresenta os problemas observados pelos alunos na tradução 

disponibilizada pelo Google Tradutor. 
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Gráfico 4 – Google Tradutor: problemas 

 
AA – Ausência de Artigos  
IP – Inversão de Palavras 
CV – Concordância Verbal 
A – Ambiguidade 
TI – Tradução Incorreta 
FP – Falta de Palavras 
FP – Falta de Preposição 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
  

A utilização do Google Tradutor na leitura de textos em inglês permitiu que os alunos 

investigassem os possíveis problemas apresentados na tradução disponibilizada pelo tradutor 

online. A identificação e verificação desses problemas não foram somente para nomeá-los, 

mas para observar se a presença deles implica em tornar o texto traduzido incompreensível ou 

se é possível a construção de sentidos. Os alunos destacaram os seguintes problemas em suas 

observações: a ausência de artigos, a inversão de palavras, problemas de concordância, 

presença de ambiguidade, tradução incorreta de palavras, a falta de palavra e a falta e usa 

indevido de preposições. Depois de analisar os problemas e observações, conclui-se que os 

problemas encontrados não impossibilitaram a construção de sentidos na leitura dos textos 

traduzidos. Para a maioria dos alunos, houve interação entre eles e o texto, resgatando 

memórias de leituras feitas na área de estudo, para a minoria a presença dos problemas 

supracitados na tradução não possibilitou a leitura dos textos em inglês. 
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6.4 Refletindo sobre o uso do Google Tradutor e a construção de sentidos na leitura para  
      um fim específico 
 

 A leitura se relaciona com os domínios cognitivos que se conectam e articulam para 

gerar e possibilitar a construção de sentidos. Assim, esses domínios vão favorecer a 

construção de inferências para tecer a globalidade do texto e para   resgatar as intenções 

comunicativas (COSCARELLI, 2012). Após a investigação e observações no processo de 

aplicação das sequências didáticas, venho considerar que, verdadeiramente, o sentido não se 

encontra no texto, é construído a partir dele e de uma interação entre o leitor e o texto 

(KOCH, 2013). Assim, apresento uma reflexão sobre o uso do Google Tradutor e a 

construção de sentidos na leitura para um fim específico através da análise da produção final 

dos alunos em português, referente aos textos em inglês. 

 

A1 
ATIVIDADE 01 
A finalidade deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 
durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 
grupo de crianças qe colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Poderia ser acrescido o artigo “o” no inicio da frase. Foram aplicadas as 
seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, 
e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O grupo 1 apresentou indicadores mais 
elevados de estresse e dificuldades emocionais e comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). 
Os indicadores de tensão e de medo odontológico apresentados pelas mães do grupo 1 foram 
mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os alunos que atenderam as crianças de ambos 
os grupos apresentaram altos níveis de estresse. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas 
pela criança e da mãe (pela mãe) Inversão de palavra, associada à pouca capacidade do 
aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção que a criança 
tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às crianças, mães ou 
estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o tratamento odontológico. 
Comentário: A leitura do texto após o mesmo ser traduzido pelo Google Tradutor foi a 
mesma, no entanto, na minha leitura após tradução eu acrescentaria alguns elos coesivos, 
como artigos, para uma leitura mais fluída.  
ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em 
casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base 
de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
condensação de silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por através medição da distância vertical entre os pares de pontos de 
referência localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas 
obtidas pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as 
medidas obtidas com os materiais de gravação fossem comparadas. ANOVA revelou 
diferenças significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a condensação de 
silicone diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + 
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cera, enquanto que não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os 
demais materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às 
medidas obtidas pela articulação manual dos modelos do que a combinação com base de 
resina acrílica + cera que apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste 
estudo, a seguinte escala de fidelidade do melhor para a pior foi: base de resina acrílica + 
cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de 
resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
Comentário: Após a leitura do texto traduzido no Google tradutor, constatei que o meu 
entendimento inicial foi o mesmo que o do texto traduzido, no entanto, após a utilização 
dessa ferramenta pude tirar minha dúvida em relação a um vocabulário o qual eu não sabia 
a tradução. Sobre o texto como o todo eu acrescentaria elos coesivos para facilitar a leitura 
corroborando para um português mais coeso.  
  

 A produção textual é o resultado de uma atividade consciente, criativa e interacional 

em que os participantes se encontram imersos em prol da construção desta atividade (KOCH, 

2013). A1 simplesmente reproduziu a tradução do tradutor online, havendo somente algumas 

interferências quanto a problemas gramaticais que foram citados na leitura com o uso do 

Google Tradutor.  

   

A2 
ATIVIDADE 01 
De maneira geral a demonstração do tema do texto foi explicita em relação ao conteúdo 
como um todo, sendo q o intuito foi analisar grupos de crianças e os possíveis níveis de 
ansiedade das crianças acompanhadas nos procedimentos odontológicos. Sendo dois grupos 
de crianças analisados e suas dificuldades dentro dos procedimentos. 
Comentário: Texto de maneira geral não ocorreu tantos erros, que complicariam o 
entendimento da leitura. Assim a leitura da tradução facilita e transmite entendimento. 
A2 
ATIVIDADE 02 
A análise de materiais odontológicos em praticas odontológicos e seus possíveis resultados 
diante dos mesmos. Os testes foram referentes aos dois textos traduzidos e analisados, com as 
possíveis reações das substancias descritas nos estudos.  
Comentário: Texto de maneira geral não ocorreu tantos erros, que complicariam o 
entendimento da leitura. Assim a leitura da tradução facilita e transmite entendimento.  

  

A2, na produção final das atividades 01 e 02, mostrou uma construção de sentidos da 

leitura dos textos em inglês, com o uso do tradutor online. Ele não apresentou uma produção 

textual como atividade interacional em que ele tenha produzido na tentativa de mostrar os 

seus propósitos através de uma apresentação verbal mais detalhada e profunda. 
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A3 

ATIVIDADE 01 

 
 Comentário: O Tradutor não acrescentou em nada na minha compreensão do texto, uma 
vez que o vocabulário presente no texto foi de fácil compreensão e a tradução que eu realizei 
foi completa, ou seja, o tradutor traduziu da mesma maneira que eu traduzi e não 
potencializou o meu entendimento. 
  

ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em 
casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base 
de resina acrílica + cera + pasta ZOE; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
silicona de condensação; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência 
localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articulados. As medidas obtidas 
pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas 
obtidas com os materiais de moldagem foram comparadas. O teste ANOVA revelou 
diferenças estatísticas significativas entre os materiais e o teste de Tukey mostrou que a 
silicona de condensação diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de 
resina acrílica + cera, enquanto que não houve diferenças estatisticamente significantes (p> 
0,05) entre os demais materiais. A silicona de condensação apresentou as maiores diferenças 
em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos comparado a 
combinação de base de resina acrílica + cera, que apresentou as menores diferenças. Com 
base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade pode ser estabelecida, da 
melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base 
de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação 
de silicone.  
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Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

Comentário: Acredito que o tradutor potencializou a tradução do meu texto, pois muitas 
frases que eu não conhecia o significado foram mais bem esclarecidas e que eu deixei de 
escrever na primeira tradução que fiz, porém existem muitos erros de concordância durante a 
tradução, o que faz com que a tradução fique confusa em alguns momentos.   
 

 A3, na produção final de suas atividades menciona que o Google Tradutor não 

interferiu na sua construção de sentidos. Ele expõe a atividade de produção anterior, sem o 

uso do tradutor online, de forma, criativa e consciente, construindo sentidos na tentativa de 

dar a entender seus objetivos por meio da sua produção em português (KOCH, 2013).  

 

A4 

ATIVIDADE 01                                                                  

O Estresse infantil e suas O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com 
altos níveis de ansiedade durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção 
física (grupo 1) com um grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 
Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O 
grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 
 
Comentário: as palavras em negritos, foram as minhas modificações feitas após a tradução, 
com ajuda do google tradutor, portanto concluir que a tradução com o google tradutor bateu 
com minha tradução inicial. 
  

ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais comumente utilizados para moldagem intermaxilares em 
casos de faces livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base de 
resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
silicone de condensação; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por medição da distância vertical entre os pares do pontos de referência 
localizados sobre as bases articuladas dos moldes superior e inferior  As medidas obtidas 
pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas 
obtidas com os materiais de moldagem fossem comparados. ANOVA revelou diferenças 
significativas entre os materiais e o teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone 
diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + cera, 
enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 
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materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às 
medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina 
acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a 
seguinte escala de fidelidade pode ser resolvido da melhor para a pior: base de resina 
acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; 
base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
Comentário: as palavras em negritos, foram as minhas modificações feitas após a tradução, 
com ajuda do google tradutor, portanto concluir que a tradução com o google tradutor bateu 
com minha tradução inicial. 
 

 A4 apresenta a mesma explicação nas duas atividades. O Google Tradutor não alterou 

a sua construção de sentidos inicial. Ele menciona que a sua construção de sentidos com o uso 

de estratégias e do conhecimento prévio é semelhante à tradução do tradutor online. 

 

A5 

ATIVIDADE 01 

O Objetivo do estudo foi comparar um grupo de crianças com alto nível de inquietação 
durante o tratamento odontológico e que requeriaam contenção física (grupo 1) e o grupo 2, 
crianças que colaboraram com o tratamento. Crianças estressadas e suas relações com 
manifestações de estresse das mães e dos estudantes de odontologia foram observados. 
Técnicas de psicologia foram aplicadas e constatou-se que os maiores indicadores de tensão 
e de medo odontológico foram apresentados pelas mães do grupo 1. Concluíram que por 
conta das dificuldades de experiência com crianças, associado a pouca habilidade e controla 
da situação, há uma influência negativa na percepção da criança quanto ao tratamento 
dentário. Uma série de fatores relatados pelas crianças, pelas mães e pelos estudantes 
causaram pouca colaboração durante o tratamento odontológico. 
Comentário: A construção do sentido do texto está bastante semelhante ao do google 

tradutor. 

O aluno A5 em sua produção final da atividade 01 com o uso do Google Tradutor revela que 

desenvolveu uma produção de sua interação com o texto apresentado pelo tradutor online, 

expondo o propósito do texto na construção de sentidos na leitura para um fim específico. 

 
ATIVIDADE 02 

Cinco combinações de materiais comumente utilizados, foram utilizados: base de resina 
acrílica + cera; base de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera 
+ resina Duralay; condensação de silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide 
irreversível. As mensurações foram obtidas através de articulador manual. A ANOVA revelou 
que há diferenças significantes entre os materiais. A condensação de silicone apresentou 
muitas diferenças ao serem obtidas em articuladores manuais. 

Comentário: Grande parte do texto não foi compreendido com minha construção de sentido, 
após a tradução com o google tradutor, alguns termos não foram bem compreendidos, como 
por exemplo: “intermaxillary records in cases of bilateral free end saddle” traduzindo “ 
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registros intermaxilares em casos de extremidades livres bilaterais”, por ser um tema mais 

específico da área. 
  

A5, em sua produção final da atividade 01 com o uso do Google Tradutor revela que 

desenvolveu uma produção de sua interação com o texto apresentado pelo tradutor online, 

expondo o propósito do texto na construção de sentidos na leitura. Na atividade 02, ele afirma 

que a utilização do Google Tradutor não possibilitou a elaboração de uma produção final, pois 

o texto traduzido disponibilizado é confuso, não possibilitou nenhuma construção de sentidos 

na leitura. 

 

A6 

ATIVIDADE 01 

O Estresse infantil e suas O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com 
altos níveis de ansiedade durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção 
física (grupo 1) com um grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 
Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. O 
grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e da mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 
 
Comentário: A tradução do Google Tradutor foi relativamente fiel à tradução verdadeira, 
pois permitia um bom entendimento do texto. Houve apenas alguns erros, como a falta de 
concordância verbal e a inversão de palavras. Mas, em geral, foi uma boa tradução, que me 
ajudou a aprender o significado de palavras que eu não tinha domínio sobre a tradução.  

ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em 
casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base 
de resina acrílica + cera + pasta ZOE; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
silicona de condensação; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência 
localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articulados. As medidas obtidas 
pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas 
obtidas com os materiais de moldagem foram comparados. O teste ANOVA revelou 
diferenças estatísticas significativas entre os materiais e o teste de Tukey mostrou que a 
silicona de condensação diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de 
resina acrílica + cera, enquanto que não houveram diferenças estatisticamente significantes 
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(p> 0,05) entre os demais materiais. A silicona de condensação apresentou as maiores 
diferenças em relação às medidas obtidas pela articulação manual dos modelos comparado a 
combinação de base de resina acrílica + cera, que apresentou as menores diferenças. Com 
base nos resultados deste estudo, a seguinte escala de fidelidade pode ser estabelecida, da 
melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base 
de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação 
de silicone.  
Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 

Comentário: A tradução do Google Tradutor foi relativamente fiel à tradução verdadeira, 
pois permitia um bom entendimento do texto. Houve apenas alguns erros, como a falta de 
concordância verbal e a inversão de palavras. Mas, em geral, foi uma boa tradução, que me 
ajudou a aprender o significado de palavras que eu não tinha domínio sobre a tradução.  
 

 A6 considera que o uso do Google Tradutor possibilitou a construção de sentidos na 

leitura para um fim específico nas duas atividades. Ele destaca que interagiu com o texto 

apresentado pelo tradutor, construindo significados na sua produção final.  

 

A7 

ATIVIDADE 01 

durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 
grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram O 
objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 
Parent A2, Dental Fear Survey, e teste Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. O grupo 1 
apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e pela mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 

Comentário: O texto foi compreendido na atividade anterior, sendo que a tradução feita pelo 
google agregou alguns novos sentidos ao texto, mas foi possível entender a ideia principal 
sem o uso de tradutor. 
ATIVIDADE 02 
 Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em 
casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base 
de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
condensação de silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência 
localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas 
pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas 
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obtidas com os materiais de gravação foram comparados. ANOVA revelou diferenças 
significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone 
diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + cera, 
enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 
materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às 
medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina 
acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a 
seguinte escala de fidelidade possa ser resolvido da melhor para a pior: base de resina 
acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; 
base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
 
Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, casos de extremidade livre. 
Comentário: A tradução doi Google Tradutor foi relativamente fiel à tradução verdadeira, 
pois permitia um bom entendimento do texto. Houve apenas alguns erros, como a falta de 
concordância verbal e a inversão de palavras. Mas, em geral, foi uma boa tradução, que me 
ajudou a aprender o significado de palavras que eu não tinha domínio sobre a tradução. 
  

 

 A7 construiu sentidos sem o uso do tradutor online, mas a sua utilização agregou 

novos sentidos após a sua interação com o texto traduzido, assim permitindo que a sua 

construção de sentidos na leitura para um fim específico ampliasse na sua produção final. Na 

atividade 02, ele construiu sentidos com o uso do tradutor online, a sua utilização permitiu 

aprender novos significados após a sua interação com o texto traduzido, ajudando a sua 

construção de sentidos na leitura enriquecer a sua produção final. 

 

 A8 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 
durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 
grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 
Parent A2, Dental Fear Survey, e teste Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. O grupo 1 
apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e pela mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 
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Comentário: O texto foi compreendido na atividade anterior, sendo que a tradução feita pelo 
google agregou alguns novos sentidos ao texto, mas foi possível entender a ideia principal 
sem o uso de tradutor. 
  

 A8 construiu sentidos nesta atividade sem o uso do tradutor online, mas a utilização 

desta estratégia agregou novos sentidos após a sua interação com o texto traduzido, 

permitindo que a sua construção de sentidos na leitura para um fim específico ampliasse sua 

produção final. A produção final da atividade 02 não foi realizada pelo aluno. 

 
A9 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 
durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 
grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: Escala de Estresse Infantil, a Rutter Scale 
Parent A2, Dental Fear Survey, e teste Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. O grupo 1 
apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e pela mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 
Comentário: O texto foi compreendido na atividade anterior, sendo que a tradução feita pelo 
google agregou alguns novos sentidos ao texto, mas foi possível entender a ideia principal 
sem o uso de tradutor. 
  

 A9 construiu sentidos sem o uso do tradutor online, mas o seu uso somou novos 

sentidos após interagir com o texto traduzido, permitindo que a sua construção de sentidos na 

leitura para um fim específico não ficasse restrita a sua leitura incial, no momeno da sua 

produção final. A produção final da atividade 02 não foi realizada pelo aluno. 

 

A10 

ATIVIDADE 01 

Nesse estudo, se comparou um grupo de crianças com ansiedade durante o tratamento 
dental. No grupo 1 foi analisados crianças que necessitaram de contenção física, e no grupo 
2 um grupo de crianças que colaboram com o atendimento. O estreese da criança está 
relacionado com o nível de estresse das mão e dos estudantes de odontologia foram 
analisados de acordo com algumas técnicas: Escala de estresse em crianças, Rutter Parent 
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Scale A2, Dental Fear Survey e Lipp Stress Symptons Inventory para adultos. O grupo 1 
apresentou indicadores de estresse mais elevados e mais dificuldades que o grupo 2. Os 
indicadores de estresse no tratamento pelas mães do grupo 1 foi mais elevado que os da do 
grupo 2. os estudantes de odontologia que atenderam as crianças tiveram altos níveis de 
estresse. Concluímos que as dificuldades das mães e das crianças associada à dificuldade de 
controle da situação pelos estudantes, influenciam negativamente no tratamento dental. As 
dificuldades das mães, estudante e das crianças podem causar falta de colaboração. 

Comentário: O texto seguinte, em minha opinião está devidamente traduzido de maneira que 
é possível entender fidedignamente o que está querendo ser dito e descrito. Nada, em minha 
opinião seria mudado. 
ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais que são utilizados para registros de maxilares em casos de 
bilateralidade livre foram observados: base de resina acrílica + cera +; base de resina 
acrílica + cera + pasta ZOE; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; silicona de 
condensação; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais são 
avaliados mensurando a distância vertical entre os pares de pontos de referências 
localizados nas bases do articulador manual. As medidas obtidas pela articulação manual 
são usadas como padrão para comparação dos materiais. ANOVA revelou diferenças 
significantes em torno dos materiais de teste que a silicona de condensação foram diferentes 
da combinação de resina acrílica + cera. Na articulação manual a silicona de condensação 
apresentou grandes diferenças. Baseado nos resultados do estudo, a escala de fidelidade 
pode ser descrita da melhor para a pior: base de resina acrílica + cera; placa de resina 
acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; base de resina acrílica + cera + 
Duralay; e condensação de silicone. 
 
Comentário: O texto seguinte, em minha opinião está devidamente traduzido de maneira que 
é possível entender fidedignamente o que está querendo ser dito e descrito. Nada, em minha 
opinião seria mudado. 
  

 A10 apropriou-se da tradução do Google Tradutor como sua produção final nas duas 

atividades, apresentando os textos como sua construção de sentidos. Mesmo assim, considero 

que o aluno interagiu com o texto traduzido pelo tradutor online. 

 

 A11 

ATIVIDADE 01 

O texto falou sobre um estudo realizado, onde se comparava dois grupos durante o 
tratamento odontologico, o primeiro grupo era composto por crianças ansiosas que duranto 
o tratamento necessitavam de contenção física para a finalização dos procedimentos, já o 
grupo 2 tinha crianças que colaboravam com o atendimento. Foram analisados o estresse 
infantil e suas relações com os estresses manifestados pelas mães e pelos estudantes de 
odontologia. Aplicaram para realizar o estudo algumas  tecnicas: Escala de Estresse Infantil, 
a Rutter Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos. E constatou que o nível de estresse foram maiores no grupo 1 do que no 2, tanto das 
crianças, quanto das mães. O nível de estresse dos estudantes variou pouco de um grupo para 
o outro. 
Comentário: O Google tradutor melhorou muito a minha compreensão dos textos. 
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ATIVIDADE 02 

O texto fala da combinação de cinco materiais comumente utilizados para registros 
intermaxilares em casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina 
acrílica + cera; base de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera 
+ resina Duralay; condensação de silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide 
irreversível. Os materiais foram avaliados atraves da medida da distância vertical entre os 
pares de ponto de referencia nos moldes superiores e inferiores. As medidas obtidas pela 
articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas obtidas 
com os materiais de gravação foram comparadas. O resultado encontrado foi que a silicona 
de condensação apresentou maiores diferenças em relação aos demais 
Comentário: O Google tradutor melhorou muito a minha compreensão dos textos. 
  

 A11, mediante a leitura dos textos traduzidos pelo Google Tradutor, apresentou a sua 

construção de sentidos, que reflete o resultado da sua interação com o texto traduzido e 

envolvimento na produção textual, produzindo uma  atividade criativa e consciente. 

 

A12 

ATIVIDADE 01 

The aim of this study was to compare a group of children with high levels of anxiety during 
dental treatment that required physical restraint (group 1) to a group of children who 
collaborated with treatment (group 2). Child stress and its relationship with the 
manifestations of stress of the mothers and the dental students were assessed. The following 
psychological evaluation techniques were applied: the Child Stress Scale, the Rutter Parent 
Scale A2, Dental Fear Survey, and Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. Group 1 
presented higher stress indicators, and emotional and behavior difficulties than group 2 
(p < 0.01). The stress indicators and the dental fear presented by mothers from group 1 were 
higher than that from group 2 (p < 0.01). The dental students who treated the children from 
both groups presented high stress levels. We conclude that the difficulties experienced by the 
child and the mother, associated to the student's diminished ability to control the situation, 
may negatively influence the perception that the child has of dental treatment. A set of factors 
related to the children, mothers or dental students may cause poor collaboration during the 
dental treatment. 
Descriptors: Pediatric dentistry; Behavioral medicine; Dental anxiety; Stress. 

Comentário: Não houve necessidade de correções, melhorou meu entendimento. 
 

 

ATIVIDADE 02 

Five combinations of materials commonly used for intermaxillary records in cases of bilateral 
free end saddle were evaluated: acrylic resin base + wax; acrylic resin base + wax + ZOE 
paste; acrylic resin base + wax + Duralay resin; condensation silicone; and acrylic resin 
plate + irreversible hydrocolloid. The materials were evaluated by measuring the vertical 
distance between pairs of reference points located on the bases of the upper and lower 
articulated casts. The measurements obtained by manual articulation of the casts were used 
as the standards to which the measurements obtained with the recording materials were 
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compared. ANOVA revealed significant differences among the materials and the Tukey's test 
showed that condensation silicone differed significantly (p<0.05) from the acrylic resin + 
wax combination, while no significant differences (p>0.05) were observed among the 
remaining materials. The condensation silicone presented the greatest differences from the 
measurements obtained by manual articulation of the casts whereas the acrylic resin base + 
wax combination presented the least differences. Based on the findings of this study, the 
following scale of fidelity can be settled from best to worst: acrylic resin base + wax; acrylic 
resin plate + alginate; acrylic resin base + wax + ZOE; acrylic resin base + wax + Duralay; 
and condensation silicone. 
Key Words: interocclusal recording materials, free end cases. 

Comentário: Não houve necessidade de correções, melhorou meu entendimento. 
 

 O uso do Google Tradutor permitiu a construção de sentidos nas duas atividades de 

A12. O respectivo aluno menciona que não foi necessário fazer correções, e o uso do tradutor 

ajudou o seu entendimento dos textos.  

 

A13 

ATIVIDADE 01 

The aim of this study was to compare a group of children with high levels of anxiety during 
dental treatment that required physical restraint (group 1) to a group of children who 
collaborated with treatment (group 2). Child stress and its relationship with the 
manifestations of stress of the mothers and the dental students were assessed. The following 
psychological evaluation techniques were applied: the Child Stress Scale, the Rutter Parent 
Scale A2, Dental Fear Survey, and Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults. Group 1 
presented higher stress indicators, and emotional and behavior difficulties than group 2 
(p < 0.01). The stress indicators and the dental fear presented by mothers from group 1 were 
higher than that from group 2 (p < 0.01). The dental students who treated the children from 
both groups presented high stress levels. We conclude that the difficulties experienced by the 
child and the mother, associated to the student's diminished ability to control the situation, 
may negatively influence the perception that the child has of dental treatment. A set of factors 
related to the children, mothers or dental students may cause poor collaboration during the 
dental treatment. 
Descriptors: Pediatric dentistry; Behavioral medicine; Dental anxiety; Stress. 

Comentário: sem correções me ajudou muito. 
 

O aluno A13 utilizou do texto em inglês como sua produção final, nesta atividade 01, 

apresentando-os como sua construção de sentidos na leitura para um fim específico. 

 

ATIVIDADE 02 

Five combinations of materials commonly used for intermaxillary records in cases of bilateral 
free end saddle were evaluated: acrylic resin base + wax; acrylic resin base + wax + ZOE 
paste; acrylic resin base + wax + Duralay resin; condensation silicone; and acrylic resin 
plate + irreversible hydrocolloid. The materials were evaluated by measuring the vertical 
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distance between pairs of reference points located on the bases of the upper and lower 
articulated casts. The measurements obtained by manual articulation of the casts were used 
as the standards to which the measurements obtained with the recording materials were 
compared. ANOVA revealed significant differences among the materials and the Tukey's test 
showed that condensation silicone differed significantly (p<0.05) from the acrylic resin + 
wax combination, while no significant differences (p>0.05) were observed among the 
remaining materials. The condensation silicone presented the greatest differences from the 
measurements obtained by manual articulation of the casts whereas the acrylic resin base + 
wax combination presented the least differences. Based on the findings of this study, the 
following scale of fidelity can be settled from best to worst: acrylic resin base + wax; acrylic 
resin plate + alginate; acrylic resin base + wax + ZOE; acrylic resin base + wax + Duralay; 
and condensation silicone. 
Key Words: interocclusal recording materials, free end cases. 

Comentário: sem correções me ajudou muito. 

 

 A13 utilizou dos dois textos em inglês como sua produção final, apresentando- os 

como sua construção de sentidos na leitura para um fim específico. 

 

 A14 

ATIVIDADE 01 

O objetivo deste estudo foi comparar um grupo de crianças com altos níveis de ansiedade 
durante o tratamento odontológico que necessitaram de contenção física (grupo 1) a um 
grupo de crianças que colaboraram com o atendimento (grupo 2). Estresse infantil e suas 
relações com as manifestações do estresse das mães e dos alunos de odontologia foram 
avaliados. Foram aplicadas as seguintes técnicas: A Escala de Estresse Infantil, a Rutter 
Scale Parent A2, Dental Fear Survey, e Lipp Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. 
O grupo 1 apresentou indicadores mais elevados de estresse e dificuldades emocionais e 
comportamentais que o grupo 2 (p <0,01). Os indicadores de tensão e de medo odontológico 
apresentados pelas mães do grupo 1 foram mais elevadas do que a do grupo 2 (p <0,01). Os 
alunos que atenderam as crianças de ambos os grupos apresentaram altos níveis de estresse. 
Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pela criança e pela mãe, associada à pouca 
capacidade do aluno para controlar a situação, pode influenciar negativamente a percepção 
que a criança tem do tratamento odontológico. Um conjunto de fatores relacionados às 
crianças, mães ou estudantes de odontologia podem causar má colaboração durante o 
tratamento odontológico. 
Descritores: Odontopediatria; Medicina comportamental; Ansiedade ao tratamento 
odontológico; Estresse. 
Comentário: É notório a contribuição do google tradutor para um melhor entendimento do 
texto a partir da tradução feita pelo mesmo. A tradução em si não é fidedigna, apresentando 
erros de concordância, ambiguidade e traduções epecificas às vezes errôneas. No entanto, 
não é algo que atrapalhe o entendimento geral do texto. Especificamente esses dois textos 
fforam muito mais entendidos por mim após a tradução feita no google tradutor, pois percebi 
que a tradução inicialmente feita por mim sem recursos para auxiliares estava bem 
incompleta. 
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ATIVIDADE 02 
Cinco combinações de materiais comumente utilizados para registros intermaxilares em 
casos de extremidades livres bilaterais foram avaliados: base de resina acrílica + cera; base 
de resina acrílica + cera + ZOE pasta; base de resina acrílica + cera + resina Duralay; 
condensação de silicone; e placa de resina acrílica + hidrocolóide irreversível. Os materiais 
foram avaliados por medição da distância vertical entre os pares de pontos de referência 
localizados sobre as bases dos moldes superior e inferior articuladas. As medidas obtidas 
pela articulação manual dos modelos foram tomadas como padrão para que as medidas 
obtidas com os materiais de gravação fossem tomadas. ANOVA revelou diferenças 
significativas entre os materiais e teste de Tukey mostrou que a condensação de silicone 
diferiram significativamente (p <0,05) a partir da combinação de resina acrílica + cera, 
enquanto não houve diferença significativa (p> 0,05) foram observadas entre os demais 
materiais. O silicone de condensação apresentou as maiores diferenças em relação às 
medidas obtidas pela articulação manual dos modelos que a combinação base de resina 
acrílica + cera apresentou as menores diferenças. Com base nos resultados deste estudo, a 
seguinte escala de fidelidade possa ser resolvida da melhor para a pior: base de resina 
acrílica + cera; placa de resina acrílica + alginato; base de resina acrílica + cera + ZOE; 
base de resina acrílica + cera + Duralay; e condensação de silicone. 
Palavras-chave: materiais de gravação interoclusais, caso extremidade livre. 
Comentário: É notório a contribuição do google tradutor para um melhor entendimento do 
texto a partir da tradução feita pelo mesmo. A tradução em si não é fidedigna, apresentando 
erros de concordância, ambiguidade e traduções epecificas às vezes errôneas. No entanto, 
não é algo que atrapalhe o entendimento geral do texto. Especificamente esses dois textos 
foram muito mais entendidos por mim após a tradução feita no google tradutor, pois percebi 
que a tradução inicialmente feita por mim sem recursos para auxiliares estava bem 
incompleta. 
 
  

A14 utilizou a tradução do Google Tradutor como sua produção final. Desta forma, foi 

impossível avaliar a construção de sentidos com o uso do tradutor online aliado às estratégias 

de leitura. 



     

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Para efeito desta pesquisa foi verificado como o Google Tradutor, aliado à utilização 

das estratégias Skimming e Scanning (NUTTALL, 1996), pode potencializar o processo de 

construção de sentidos na leitura de textos em inglês para um fim específico. O 

desenvolvimento do estudo aconteceu por meio de uma sequência didática (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

 Os resultados indicaram que apesar dos textos trabalhados serem da área específica de 

compreensão dos alunos, percebe-se que as estratégias skimming e scanning apresentam-se de 

forma limitada, sendo, portanto, o Google Tradutor uma ferramenta que possibilita o 

preenchimento de lacunas deixadas na construção de sentido do texto.  

 No processo de aplicação da sequência didática para coleta de dados, percebeu-se que 

quando questionados quanto ao conhecimento da língua inglesa, os alunos, na sua maioria, 

têm conhecimento da sua importância em vários aspectos, evidenciando o aspecto universal 

da língua, pois este conhecimento tem mudado o cenário mundial nos dias atuais. Eles 

destacaram a necessidade de saber o idioma para se informarem dos estudos e pesquisas que 

estão acontecendo em outros países na área de Odontologia. Os participantes manifestaram o 

quanto eles precisam da língua para qualificação e enfrentamento do mercado de trabalho. 

 A experiência quanto ao estudo da língua, a maioria dos alunos somente estudou a 

língua no contexto escolar e alguns estudaram em cursos livres. O fato da maioria não ter 

estudado inglês em outro ambiente que não fosse a escola não impossibilitou que a maioria 

respondesse as etapas seguintes da sequência didática. Outro ponto positivo como resposta 

desta atividade de sondagem foi notificar que embora não tenham estudado inglês fora do 

contexto escolar, a maioria dos alunos leem textos da sua área de estudo, em inglês. 

 Para minha surpresa, após uma leitura livre, visando investigar o conhecimento prévio 

com base na primeira produção, os alunos deram um retorno além da minha expectativa. Eles 

produziram dois textos em resposta ao primeiro contato com textos em inglês. Neste momento 

eles aplicaram as estratégias de leitura, o que não estava previsto. No momento da análise da 

produção escrita em português detectei os cognatos grifados, palavras desconhecidas 

circuladas e palavras destacadas fora do texto em inglês. Esses elementos presentes provam a 

utilização de estratégias. Quanto às estratégias, os alunos as conheciam porque a professora da 

disciplina Inglês Instrumental já havia trabalho com eles. Isso indica a importância de como 

trabalhar a disciplina supracitada voltada para a leitura para um fim específico e que tem
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 como objetivo tornar o aluno capaz de ler e compreender textos em inglês, fazendo uso de 

estratégias de leitura (CELANI, 1998b). Com o uso das estratégias foram produzidos textos 

em português. As dificuldades apresentadas foram em relação a vocábulos desconhecidos. Em 

relação à construção de sentidos dos textos, quase todos captaram a sua ideia central.  

 No módulo 02 foi utilizado o Google Tradutor com o propósito de verificar os 

possíveis problemas na tradução apresentado pelo tradutor online. Os problemas mais 

recorrentes e abordados pelos alunos foram: tradução incorreta, inversão de palavras e 

concordância verbal. A presença destes problemas não alterou ou atrapalhou a construção de 

sentidos dos dois textos em inglês, na opinião dos alunos. O resultado da análise dos 

comentários indica que dezesseis alunos acham que o uso deste tradutor potencializa sentidos, 

dez alunos pensam ao contrário e dois alunos não se pronunciaram em duas atividades. De 

acordo com a visão de alguns alunos a presença de tais problemas não significou a 

impossibilidade de construção de sentidos na leitura. 

 Na produção final foi solicitado aos alunos um comentário do que mudou na leitura 

para um fim específico com a junção das estratégias com o Google Tradutor. Nas produções 

dos alunos observei que alguns melhoraram seus textos, outra parte achou desnecessária 

algum tipo de mudança, optando pela permanência dos textos do módulo 01.  As 

modificações feitas na produção refletiram que no momento de interação com o texto do 

tradutor foram resgatadas memórias do que foi construído com o uso das estratégias de 

leitura, acrescentando lembranças e somando conhecimentos que brotaram como fruto da 

relação entre o leitor e o texto do tradutor. Assim, o que foi gerado desta relação de mão dupla 

foi a construção de sentidos na leitura para um fim específico, permitindo a quebra de 

barreiras quanto ao uso do tradutor online como ferramenta que pode potencializar sentidos. 

Isto não implica, em hipótese alguma, que o tradutor online pode substituir o tradutor 

tradicional, ou seja, o tradutor humano, mas deve-se considerar o benefício desta ferramenta 

computacional tratando-se de uma nova possibilidade de leitura e otimizador de tempo no 

processo de leitura de textos em inglês de áreas específicas de estudo. 

 De acordo com Vieira (2007, p. 244) “Com a tecnologia eletrônica e a comunicação 

virtual, leitores e redatores acumulam novos papéis, agindo intuitivamente, sem contarem 

ainda com apoio pedagógico para enfrentar os problemas e desafios desses novos modos de 

ler/escrever e construir sentidos”. Assim, as lacunas deixadas pelas estratégias de leitura 

foram fechadas com o auxílio do Google Tradutor.  As lacunas que foram fechadas foram 

palavras específicas que os alunos não conseguiram encontrar sentidos. Alguns problemas de 
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inversão de palavras e problemas de concordância não causaram dificuldade na compreensão; 

de acordo com os alunos, eles automaticamente detectavam o problema e solucionavam 

durante a leitura.  

 Apesar das lacunas que esta pesquisa possa ter deixado. Apoiada na afirmação de Ellis 

(1999) de que “um estudo tem mais utilidade pelos questionamentos que levanta do que pelas 

respostas que fornece”, admito que esta pesquisa possa ser um início para se buscar perguntas, 

respostas e soluções para o uso do Google Tradutor aliado as estratégias de leitura para um 

fim específico.  

 Assim, a utilização do Google Tradutor como um ambiente online aliado às estratégias 

de leitura trabalha como um organismo habilitado para gerar um terreno propício à 

aprendizagem e construção de sentidos. Quando se fala em relações está implícito o 

envolvimento de duas ou mais pessoas, não há centralidade em uma única pessoa, nem em um 

único lugar.  Pensar em relações implica em compartilhar e somar experiências. Desta forma, 

Soares (2010) considera que as relações estabelecidas em uma sala de informática não devem 

ter como alvo o saber usar o computador ou ter domínio sobre um conteúdo. É muito mais do 

isso, está no fruto que é gerado destas relações, do que é construído do resultado desta 

interação entre o aluno e o computador. Sendo assim, o mesmo se aplica nas relações entre os 

utentes e o tradutor online. O fruto desta relação singular é o resgate de experiências vividas, 

conhecimento guardado e reflexões do que possa surgir do despertar a partir de uma luz que 

se ascende da interação entre o aluno e o Google Tradutor aliado às estratégias na leitura para 

um fim específico. 
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