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RESUMO 

 

 

Durante estes mais de trinta anos de história da abordagem instrumental para o ensino de 

línguas no Brasil, muitas foram as contribuições dos estudiosos da Linguística Aplicada (LA) 

para o desenvolvimento e consolidação desta abordagem. Nessas pesquisas em LA, um dos 

temas mais recorrentes é o estudo dos gêneros textuais. Partindo de uma perspectiva 

sociointeracionista, esta pesquisa tem como objetivo investigar como um trabalho processual 

com o gênero textual abstract, organizado em uma sequência didática, pode contribuir para 

que alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus de Vitória da Conquista, se 

desenvolvam como aprendizes de inglês para agirem socialmente na sua área de atuação 

acadêmica e/ou profissional, considerando que esta é a finalidade do ensino de inglês sob uma 

abordagem instrumental. Como aporte teórico, consideramos a abordagem instrumental para o 

ensino de inglês, os estudos sobre gêneros textuais e o trabalho com gêneros através de 

sequências didáticas sob uma perspectiva sociointeracionista de linguagem. A pesquisa-ação 

configurou-se como a mais adequada para este estudo, pois, a partir dos dados obtidos durante 

o procedimento da sequência didática, permite que os resultados sejam aplicados na melhoria 

da prática docente e da aprendizagem dos alunos. Participaram da pesquisa dez alunos do 

curso de BSI e foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: dois questionários e as 

notas de campo da professora-pesquisadora. Esperamos que este estudo contribua com 

subsídios teóricos e práticos para melhoria do processo de ensino-aprendizagem de inglês, 

incentivando e auxiliando o desenvolvimento de outras pesquisas nessa área. 

 
 
Palavras-chave: Abordagem Instrumental. Ensino-Aprendizagem de Inglês. Gêneros 

Textuais. Sequências Didáticas. 
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ABSTRACT  

 

 

During these thirty-years of history of English for Specific Purposes approach to language 

teaching in Brazil, there were many contributions from the scholars of Applied Linguistics 

(AL) for its development and consolidation. In these surveys in AL, one of the most recurrent 

themes is the study of textual genres. Based on a socio-interactionist perspective, this study 

aims to investigate how a process work with the abstract genre,  organized in didactic 

sequences can contribute to students of Bachelor of Information Systems course of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia, campus of Vitória da 

Conquista, develop as  English  learners to act socially  in their  academic and professional  

areas, considering  that this is the  purpose of English teaching based on the English for 

Specific Purposes approach. As a theoretical contribution, we consider the English for 

Specific Purposes approach to English teaching, studies about textual genre and the work with 

textual genres through didactic sequences under a socio-interactionist perspective of language. 

Action research was configured as the most suitable for this study because, from the data 

obtained during the procedure of didactic sequence, it allows the results to be applied in 

improving the teaching practice and the student learning process. The participants of this 

study were ten students from the Information System course and three instruments were used 

for data collection: two questionnaires and the field notes of the teacher-researcher. We hope 

that this study contributes to theoretical and practical information for improving the English 

teaching and learning process, encouraging and assisting the development of other researches 

in this area. 

 
 
Key Words: English for Specific Purposes. English Teaching and Learning. Textual Genres. 

Didactic Sequences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ensino de inglês para fins específicos tem alcançado um espaço significativo no 

cenário educacional brasileiro desde a sua implantação na década de 70. Ao longo desses mais 

de 30 anos, muitas modificações foram realizadas tanto em relação aos objetivos que se 

pretendem alcançar com essa abordagem de ensino quanto aos métodos e práticas abarcados 

pela mesma. No contexto contemporâneo, além de buscar suprir a necessidade dos futuros 

profissionais no mercado de trabalho, o ensino de língua inglesa para fins específicos objetiva 

ainda contribuir para que o aprendiz possa desenvolver capacidades para agir socialmente em 

situações acadêmicas e/ou profissionais específicas, sendo a utilização de gêneros textuais 

diversificados de fundamental importância para uma aprendizagem socialmente significativa.   

Frente a essas informações, este estudo surge do interesse da professora-pesquisadora 

em relação ao ensino de inglês para fins específicos, motivação resultante do início de sua 

atividade docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, 

campus Vitória da Conquista, no ano de 2012. Ao se deparar com o desafio de ensinar inglês 

utilizando esta abordagem, passou a fazer mais leituras na área, perscrutando trajetórias 

trilhadas por vários estudiosos e investigando a evolução dessa visão de ensino no Brasil. 

Durante este percurso para o início das aulas no IFBA e também para definição do objeto de 

estudo da sua dissertação de mestrado, chamou a sua atenção o trabalho com gêneros textuais
1
 

através de sequências didáticas, por meio de estudos como o de Ramos (2004), Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) e Cristovão (2001, 2009), sob uma perspectiva 

sociointeracionista da linguagem (BAKHTIN, 1992; BRONCKART, 1999). 

De acordo com Marcuschi (2011), muitos estudiosos de áreas diversas estão se 

interessando cada vez mais pelo estudo dos gêneros textuais, tais como: sociólogos, analistas 

do discurso, cientistas da cognição, tradutores, teóricos da literatura, retóricos, linguistas da 

computação, especialistas no Ensino de Inglês para Fins Específicos e professores de língua. 

Segundo este autor, este crescente interesse de estudiosos de áreas diversas tem tornado o 

estudo de gêneros textuais um empreendimento cada vez mais interdisciplinar, especialmente 

no que diz respeito ao funcionamento da língua e às atividades sociais e culturais. Em 

                                                           
1
De acordo com Bronckart (2012, p. 75), denominamos texto “toda unidade de produção de linguagem situada, 

acabada e autossuficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação)”. Por isso, à medida que todo texto se 

insere em um conjunto de textos e em um gênero, a expressão gênero textual é adotada em vez de gênero de 

discurso ou discursivo.  
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conformidade com Marcuschi (2011), Pinto (2009), ao citar as pesquisas realizadas na 

abordagem instrumental, lista gêneros textuais como um dos temas mais recorrentes nesses 

estudos. 

Além disso, segundo Ramos (2004), propor a implementação de gêneros no ensino de 

línguas possibilita que o professor desenvolva práticas nas quais o uso de textos e as questões 

de conhecimento sistêmico sejam trabalhados considerando suas condições e situação de 

produção, não mais de forma estanque. A noção de gênero que fundamenta este estudo foi 

construída a partir dos estudos de Swales (1990) e Bhatia (1993 apud RAMOS, 2004) e da 

perspectiva sociointeracionista discursiva proposta por Dolz e Schneuwly (2004) e Bronckart 

(1999) influenciada pelos estudos bakhtinianos. 

Tendo em vista a relevância de realizar uma pesquisa na qual se almeja o 

aprimoramento da prática docente e da aprendizagem de nossos alunos, a partir de uma 

perspectiva interacionista sociodiscursiva, consideramos o funcionamento do texto sob uma 

ótica enunciativa, reconhecendo, desta maneira, em concordância com Marcuschi (2011), 

Bakhtin (1992) e com os estudos sociointeracionistas discursivos, que a língua se constitui um 

conjunto de práticas sociais e cognitivas situadas historicamente. Esta perspectiva configura-

se como ideal, uma vez que o objetivo do ensino de línguas para fins específicos é contribuir 

para que o aprendiz possa desenvolver capacidades para agir socialmente tanto em situações 

acadêmicas e/ou profissionais específicas.  

Pensando sobre a abordagem instrumental para o ensino de línguas no Brasil, durante 

estes mais de trinta anos de história, muitas foram as contribuições dos estudiosos da 

Linguística Aplicada (LA) para o desenvolvimento e consolidação desta abordagem 

(CELANI; FREIRE; RAMOS, 2009; BEATO-CANATO, 2011). Introduzido no Brasil na 

década de 70, com a liderança da professora Maria Antonieta Alba Celani, o Projeto Nacional 

de Inglês Instrumental teve como finalidade atender à necessidade nacional da época, 

conseguindo uma ampla aceitação. No decorrer de sua trajetória, este projeto evoluiu e seus 

objetivos foram alterados gradualmente, demonstrando uma maior preocupação com a forma 

de ajudar os aprendizes a terem uma compreensão maior da aprendizagem da leitura, 

permitindo que estes se tornassem mais conscientes de suas próprias limitações e aptidões e, 

consequentemente, capazes de executar tarefas de aprendizagem e de desenvolver suas 

habilidades cognitivas (PINTO, 2009). 

Uma das possibilidades de se trabalhar dentro desta perspectiva é a realização de 

sequências didáticas no ensino de língua inglesa. A sequência didática (SD) é definida como 

“um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 
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gênero textual ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 82). Este tipo de 

sequência tem como objetivo, portanto, ajudar o aprendiz a dominar melhor um gênero 

textual, levando-o a escrever ou falar de uma maneira mais adequada em uma situação 

específica. Desta forma, segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), o ideal é que o 

trabalho escolar seja desenvolvido com um gênero que o aluno “não domina ou o faz de 

maneira insuficiente; sobretudo aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela 

maioria dos alunos”. Geralmente, estes gêneros não fazem parte do cotidiano do aprendiz, 

como é o caso do gênero que está sendo trabalhado com os participantes desta pesquisa – o 

abstract. 

De acordo com a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), uma SD 

compreende quatro fases: apresentação da situação, a primeira produção, os módulos e a 

produção final. Na fase de apresentação da situação, a tarefa de expressão oral ou escrita que 

os alunos deverão realizar é descrita detalhadamente. Em seguida, acontece a produção 

inicial: os alunos elaboram o primeiro texto, oral ou escrito, conforme ao gênero trabalhado, a 

partir das orientações recebidas na apresentação da situação. Através desta etapa, o professor 

pode avaliar as capacidades já adquiridas e também fazer ajustes nas atividades e exercícios 

previstos na sequência de acordo com as dificuldades e possibilidades reais de uma turma. 

Essa produção inicial define quais são as capacidades que os alunos devem desenvolver para 

que possa dominar melhor o gênero textual em questão. Já os módulos, formados por várias 

atividades, fornecem aos alunos os instrumentos necessários para que dominem tal gênero, 

através de um modo sistemático e aprofundado. Na última etapa, na produção final, os 

conhecimentos adquiridos podem ser postos em prática pelos discentes e, com a ajuda do 

professor, avaliar os progressos alcançados. Além disso, esta produção serve para uma 

avaliação do tipo somativo, que deverá incidir sobre os aspectos trabalhados no decorrer da 

sequência. 

Conforme os autores da proposta, é necessário que o elaborador de uma SD conheça 

as características do gênero que será didatizado, prevendo, desta forma, a construção de seu 

modelo didático, ou seja, um levantamento de suas características englobando os níveis já 

mencionados previamente. Esta situação é fundamental para que uma SD possa contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades de linguagem. Estas capacidades são compreendidas 

como aptidões necessárias para a realização de um texto numa determinada situação de 

interação determinada e, didaticamente, são divididas em capacidades de ação (que dá 

prioridade ao contexto), capacidade discursiva (que tem como foco o conteúdo temático, a 

organização textual, os tipos de sequência e de discurso) e capacidade linguístico-discursiva 
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(que trabalha com os mecanismos de textualização, responsáveis pela coerência interativa e 

temática do texto). Embora sejam divididas de forma didática, essas “capacidades são 

mobilizadas de maneira integrada, para que a comunicação se efetive” (BEATO-CANATO, 

2011, p. 861). 

Considerando as reflexões e os estudos supracitados, com o objetivo geral de 

investigar como um trabalho processual com o gênero textual abstract, organizado em uma 

sequência didática, pode contribuir para que alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus 

de Vitória da Conquista, desenvolvam-se como aprendizes de inglês para agirem socialmente 

na sua área de atuação acadêmica e/ou profissional, considerando que esta é a finalidade do 

ensino de inglês sob uma abordagem instrumental, as questões de pesquisa que norteiam este 

estudo são as seguintes: 

a) Como os participantes analisam as contribuições da sequência didática para seu 

desenvolvimento como aprendizes de inglês? 

b) Para os participantes, de que forma o reconhecimento do gênero textual abstract, sua 

relação com o contexto de produção e mobilização de conteúdos auxiliam os mesmos em sua 

vida acadêmica e profissional? 

 Para a consecução do objetivo geral, a pesquisa será desenvolvida visando a atingir os 

seguintes objetivos específicos:  

a) Verificar de que maneira a aprendizagem de inglês é relevante para a vida acadêmica e/ou 

profissional dos participantes; 

b) Investigar como os participantes analisam as contribuições da sequência didática para seu 

desenvolvimento como aprendizes de inglês; 

c) Analisar o que os estudantes pensam sobre a relevância do estudo de textos condizentes 

com sua realidade e do gênero textual abstract para a sua atuação em situações acadêmicas 

e/ou profissionais específicas. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está dividido em seis seções, além das referências e dos anexos. 

Na seção 1, descrevemos brevemente o tema da pesquisa, falando brevemente sobre ensino de 

língua inglesa sob uma abordagem instrumental, gêneros textuais e uma abordagem de ensino 

baseada em gêneros sob uma perspectiva interacionista sociodiscursiva, principalmente 

pautada na proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) de um modelo de sequência 
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didática. Nessa seção, também são apresentados a justificativa, as perguntas de pesquisa que 

nortearam este estudo e os objetivos. 

Nas duas próximas seções, encontra-se o arcabouço teórico que serviu de base para 

este estudo. Na seção 2, tratamos sobre o ensino de inglês sob uma Abordagem Instrumental, 

falando sobre as origens desta abordagem, sua trajetória aqui no Brasil e sobre suas 

características, objetivos e contribuições para o ensino dessa língua, citando autores que 

possuem estudos nesta área. Na seção 3, discorremos sobre gêneros textuais, seus conceitos e 

funções e uma abordagem de ensino baseada em gêneros sob uma perspectiva interacionista 

sociodiscursiva. Para tratar sobre isto, discutimos a respeito das capacidades de linguagem 

que são mobilizadas nos estudos dos gêneros e da proposta do trabalho com sequências 

didáticas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e Cristóvão (2001), citando também alguns 

estudiosos que possuem trabalhos relacionados a este tema.  

Em seguida, na seção 4, são delineadas as etapas metodológicas da pesquisa, a partir 

da apresentação da natureza da pesquisa, do contexto de investigação, da descrição dos 

instrumentos e dos procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados. A seção 5 

apresenta a análise dos dados da pesquisa e, por fim, na seção 6, são feitas as considerações 

finais deste estudo. 
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2 O ENSINO DE INGLÊS SOB UMA ABORDAGEM INSTRUMENTAL 

 

Nada escreve e reescreve a própria história, sem resgatar 

memórias, sem construir e reconstruir, continuamente, a própria 

identidade. Assim são as grandes ideias, os projetos de trabalho e de 

vida, as grandes realizações. Assim se caracteriza a Abordagem 

Instrumental no Brasil. 

 (FREIRE, 2009, p. 11) 

 

2.1 A ABORDAGEM INSTRUMENTAL: ORIGENS E BREVE HISTÓRICO SOBRE SUA 

INTRODUÇÃO NO BRASIL 

 

No que diz respeito às origens da abordagem instrumental para o ensino de língua 

inglesa, também conhecida como inglês para fins específicos ou English for Specific Purposes 

(ESP), Hutchinson e Waters (1987 apud MONTEIRO, 2009) pontuam a existência de três 

motivos para o seu surgimento. O primeiro motivo foi o crescimento das atividades 

tecnológicas, científicas e econômicas mundiais, em decorrência do final da Segunda Guerra 

em 1945, o que gerou a necessidade de uma língua internacional para a comunicação; a 

escolha do inglês foi motivada principalmente pelo poderio econômico norte-americano. O 

segundo motivo se refere às ideias inovadoras que surgiram a partir de pesquisas feitas no 

final dos anos 60 e início dos anos 70 sobre a variação do uso da língua inglesa em diversas 

áreas do conhecimento, pesquisas estas que eram voltadas, principalmente, à área da ciência e 

da tecnologia. O último motivo diz respeito ao desenvolvimento da Psicologia Educacional, 

principalmente em relação ao entendimento de que os aprendizes têm diferentes interesses e 

necessidades. Segundo Monteiro (2009), a reunião destes motivos permitiu que surgissem 

mais pesquisas sobre uma nova abordagem de aprender línguas, levando, assim, ao 

surgimento da abordagem instrumental. 

No Brasil, a história da abordagem instrumental para o ensino de línguas já possui 

mais de trinta anos, durante os quais, muitas foram as contribuições dos estudiosos da 

Linguística Aplicada (LA) para o desenvolvimento e consolidação desta abordagem 

(CELANI; FREIRE; RAMOS, 2009; BEATO-CANATO, 2011; RAMOS, 2009; PINTO, 

2009; CELANI, 2009). 

A abordagem instrumental foi introduzida no Brasil na década de 70 com o objetivo de 

atender à necessidade nacional da época, obtendo uma ampla aceitação. Falando sobre as 

origens da abordagem instrumental no Brasil, Celani (2009, p. 18), líder do Projeto Nacional 

de Inglês Instrumental (doravante Projeto), afirma que é possível dizer que 
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a ideia inicial nasceu em 1977, com Maurice Broughton, então Professor 

Visitante (British Council), no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Linguística Aplicada e Ensino de Línguas (LAEL) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), a partir de experiência 

anterior na Tailândia. Com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Professores de Ensino Superior (CAPES), em 1978 iniciou-se a viagem 

‘transbrasil’ [...], que incluiu visita a vinte universidades federais, do Rio 

Grande do Sul ao Amazonas, com o objetivo de se identificar interesses e 

necessidades. 

 

Celani (2009) relata que, como o resultado foi bastante positivo, em 1979, foram 

dados os primeiros passos através da realização de quatro seminários em Porto Alegre, 

Uberlândia, João Pessoa e São Paulo. Em decorrência do sucesso deste início, surgiu uma 

proposta formal de auxílio ao governo britânico, por meio da Overseas Development 

Administration (ODA). O auxílio foi concedido para quatro anos (1980-1984), incluindo a 

participação de três especialistas (KELTS) residentes, Anthony F. Deyes, John L. Holmes e 

Michael R. Scott, e, em convênio com a PUCSP, o projeto foi administrado pelo British 

Council. Além disso, auxílios parciais da CAPES e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram também alcançados. 

A mesma autora acrescenta que, no decorrer do tempo, houve um interesse ainda 

maior das universidades e as Escolas Técnicas Federais (ETF) também aderiram ao Projeto; 

esta participação das ETF foi muito importante para o Projeto, dando a este um significado 

mais amplo, tanto no que diz respeito à abrangência nacional, quanto em relação à definição 

de objetivos. Segundo Andrade (2012, p. 54), a abordagem instrumental contemplava a 

realidade das escolas técnicas, o que justificou a escolha pela mesma. Esta atendia 

especificamente a formação profissionalizante dessas escolas (e faz isso até hoje), propondo 

um ensino voltado para a necessidade dos futuros profissionais no mercado de trabalho.  

Em suma, Ramos (2009) pontua que o desenvolvimento do Projeto se deu, portanto, 

em duas fases. Na primeira fase (de 1978-1980), destacam-se dois aspectos: as visitas 

realizadas para várias universidades federais, com o objetivo de investigar, por exemplo, os 

tipos de cursos que deveriam ser ofertados e quais os recursos humanos estavam disponíveis, 

buscando a melhor forma de servir às necessidades de cada instituição; e a realização de um 

seminário, no qual doze universidades estavam envolvidas, com a finalidade de promover a 

troca de experiências e ideias entre grupos diferentes. A segunda fase do Projeto (de 1980 a 

1985) foi marcada pela chegada dos especialistas britânicos (chamados de KELTS) – 

Anthony Deyes, John Holmes e Mike Scott – responsáveis para ajudar no desenvolvimento de 
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pesquisas, de materiais didáticos e da capacitação de professores. Nesta fase, ocorreu também 

a criação das publicações Newsletter, the ESPecialist, Working Papers e Resource Packages, 

sendo que apenas a the ESPecialist continuou a ser publicada após o fim do Projeto em 1990. 

Além disso, muitos seminários e workshops foram realizados neste período, possibilitando a 

formação continuada de vários professores de línguas. 

Durante essa trajetória de mais de três décadas, o Projeto evoluiu e seus objetivos 

foram gradualmente modificados, passando a refletir mais uma preocupação com a maneira 

de ajudar os aprendizes a adquirir uma maior compreensão da aprendizagem da leitura, 

levando-os a se tornarem mais conscientes de suas próprias limitações/aptidões e capazes de 

desempenhar tarefas de aprendizagem e de desenvolver suas habilidades cognitivas (PINTO, 

2009). 

 

2.2. O ENSINO DE INGLÊS SOB UMA ABORDAGEM INSTRUMENTAL: 

CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E CONTRIBUIÇÕES 

 

Atualmente, percebemos uma mudança de foco no que diz respeito ao ensino e 

aprendizagem de línguas sob uma abordagem instrumental. Pinto (2009) pontua que, o foco 

que antes, na abordagem tradicional, situava-se no professor e no ensino e que, na abordagem 

cognitivista, centrava-se no aluno e na aprendizagem, passa, então, a ser colocado na 

interação professor-aluno e entre alunos. À medida que o professor passa a se tornar 

pesquisador, designer e avaliador de material didático, o aluno passa a ser parceiro, sendo co-

responsável pela aprendizagem (RAMOS, 2005).  

Borges (2011) pontua que o ESP - English for Specific Purposes - procedeu o 

surgimento da abordagem comunicativa (para fins gerais). Esta abordagem, de acordo com a 

autora, 

 

desenvolveu-se a partir da visão de competência comunicativa de 

Hymes (1972) e dos estudos de Widdowson (1972, 1978/1991) que 

destacou as regras de uso de uma LE/L2 como extensão das regras da 

gramática dessa mesma língua, o que acaba por permitir a explicitação 

do sistema gramatical da língua em sala de aula quando assim se fizer 

necessário (p. 816). 

 

 

Segundo Brown (2007), a capacidade de inovação da década de 1970 permitiu que os 

fatores afetivos ficassem à frente de alguns métodos de ensino de línguas, enfatizando os 
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fatores emocionais e socioculturais dos aprendizes. Conforme este autor, o final dos anos 

1970 e início dos anos 1980 nos apresentaram o início do que hoje reconhecemos como uma 

abordagem comunicativa, levando-nos a compreender melhor as funções que devem ser 

incorporados em uma sala de aula. Além disso, no final dos anos 1980 e 1990 ocorreu o 

desenvolvimento de abordagens que destacaram as propriedades fundamentalmente 

comunicativas da linguagem e as salas de aula se caracterizaram mais pela autenticidade, a 

realização de tarefas significativas e a simulação do mundo real. 

Holmes (2009) relata que, a princípio, vários projetos de abordagem instrumental para 

o ensino de línguas foram baseados nas teorias da análise das necessidades e desenho de 

cursos também na metodologia do ensino comunicativo de língua, sendo que os objetivos 

eram configurados conforme estes paradigmas.  

De acordo com Richards e Rodgers (2001, p. 161),  

 

Elementos de uma teoria de aprendizagem subjacente podem ser discernidos 

em algumas práticas do ensino comunicativo [...]. Um desses elementos 

pode ser descrito como o princípio da comunicação: atividades que 

envolvem comunicação real promovem a aprendizagem. Um segundo 

elemento é o princípio da tarefa: atividades em que a linguagem é utilizada 

para a realização de tarefas significativas promovem a aprendizagem 

(JOHNSON, 1982). Um terceiro elemento é o princípio de significação: a 

linguagem que seja significativa para o aluno dá o suporte para o processo de 

aprendizagem. As atividades de aprendizagem são, pois, escolhidas de 

acordo com a forma como envolvem o aluno no uso da linguagem 

significativa e autêntica
2
. 

 

 

Em conformidade com estes princípios, Almeida Filho (2007) afirma que o ensino 

comunicativo de língua estrangeira (LE) é aquele no qual as experiências de aprender são 

organizadas de acordo com as atividades de real interesse e/ou necessidade do estudante para 

que este se capacite a usar a língua-alvo na interação com outros usuários dessa língua. Estas 

características são semelhantes às da abordagem instrumental, pois, assim como ocorre no 

ensino comunicativo de LE, o curso instrumental leva em conta as necessidades e objetivos do 

aluno (COELHO, 2011). Desta maneira, a partir desse fato, investigamos qual o contexto e a 

                                                           
2
 Elements of an underlying learning theory can be discerned in some CLT practices […]. One such element 

might be described as the communication principle: activities that involve real communication promote learning. 

A second element is the task principle: activities in which language is used for carrying out meaningful tasks 

promote learning (JOHNSON, 1982). A third element is the meaningfulness principle: language that is 

meaningful to the learner supports the learning process. Learning activities are consequently selected according 

to how well they engage the learner in meaningful and authentic language use. 
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situação-alvo do uso da língua, delineamos quais serão as habilidades que serão focalizadas - 

na modalidade escrita ou oral -, o conteúdo específico relacionado àquele contexto, 

escolhemos o gênero textual que será trabalhado, quais as estratégias e a gramática que seja 

apropriada à situação-alvo. 

 Borges (2011, p. 816), ao promover uma reflexão sobre a autonomia do instrumental 

em relação ao ensino comunicativo, parte da visão recorrente da área de que “o instrumental 

constitui-se como parte integrante da abordagem comunicativa ou é a própria”. É interessante 

pensar nessa relação entre a abordagem instrumental e a comunicativa, pois as suas 

características são semelhantes. As principais características da abordagem instrumental – que 

também estão presentes no ensino comunicativo (RAMOS, 2005; RICHARDS; RODGERS, 

2004) – são: a centralização nas necessidades do aprendiz, as quais determinam quais os 

objetivos e o planejamento do curso; o foco em conteúdos e temas relacionados às áreas de 

atuação do aluno (acadêmicas e/ou profissionais); a visão de língua como meio/instrumento 

para que haja um desempenho eficaz na situação-alvo; a autoavaliação; a utilização de 

material autêntico; o ensino de gramática discursiva; a organização do curso no intuito de 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia do aluno, considerando a necessidade que o 

aprendiz teria de utilizar a língua em situações reais acadêmicas e/ou profissionais; a 

utilização de estratégias de leitura e de aquisição de vocabulário; o trabalho partindo da 

compreensão geral para a detalhada, com o objetivo de valorizar a conscientização; e (quando 

for necessário) o uso do da língua portuguesa.  

Strevens (1998 apud DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998) define inglês para fins 

específicos (ou ESP) através da distinção entre as características absolutas e relativas 

existentes nesta abordagem. De acordo com o autor, as características absolutas são: esse tipo 

de curso é projetado com o objetivo de suprir necessidades específicas dos aprendizes; se 

relaciona em termos de conteúdo – temas e tópicos – às disciplinas, atividades distintas e 

ocupações; centra-se na linguagem adequada para tais atividades no que diz respeito à sintaxe, 

discurso, léxico, semântica etc.; e também contrasta com o processo de ensino-aprendizagem 

do ensino regular da língua inglesa. As características relativas revelam que o ESP pode se 

limitar às habilidades de aprendizagem que sejam realmente relevantes para o exercício de 

uma atividade específica e não precisa ser ensinado de acordo com uma metodologia pré-

estabelecida. 

Ao tratar sobre a pesquisa na abordagem instrumental, Pinto (2009) afirma que os 

temas mais recorrentes nessa área têm sido: ensino/aprendizagem (fatores afetivos e 

cognitivos); avaliação de material didático; compreensão e produção oral; interação em sala 
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de aula (construção do significado, mediação na aprendizagem); compreensão e 

desenvolvimento da produção escrita; gêneros textuais (gêneros acadêmicos, gêneros usados 

no trabalho); ensino por computador (chat, email); formação de professores (reflexões sobre o 

ensino, a metodologia); testagem (avaliação da compreensão, da escrita, da reescrita). Os 

estudos sobre gêneros textuais têm crescido significativamente, principalmente por oferecer 

aos docentes um acesso eficiente e rápido no que se refere à identificação dos componentes 

linguísticos, culturais e sociais que o estudante precisa aprender para melhorar seu 

desempenho e atuar de maneira significativa na vida acadêmica e/ou profissional (RAMOS, 

2004). 
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3 GÊNEROS TEXTUAIS E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: UMA PERSPECTIVA 

SOCIOINTERACIONISTA 

 

 

A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas 

humanas. 

(BRONCKART, 1999, p. 103) 

 

3.1. Gêneros textuais: conceitos e funções 

 

Produtos da atividade humana, os textos estão articulados às nossas necessidades e 

interesses e às condições de funcionamento das formações sociais dentro das quais os mesmos 

são produzidos (BRONCKART, 2012). Diante da diversidade de contextos existentes, sempre 

em constante evolução, muitas são as espécies de textos que surgiram e ainda surgem dos 

vários modos produção destes. Por isso, no que diz respeito a essa grande variedade de 

espécies de textos, desde a Antiguidade grega até hoje, manifestou-se 

 

uma preocupação com sua delimitação e nomeação, que se traduziu na 

elaboração de múltiplas proposições de classificação, centradas, na maioria 

dos casos, na noção de gênero de texto (ou de gênero de discurso). Para 

Diomedes, para Aristóteles e para a maioria de seus sucessores, essa noção 

de gênero aplicava-se apenas aos textos com valor social ou literário 

reconhecido: distinção, desde a Antiguidade, dos gêneros épico, poético, 

mimético, ficcional, lírico, apodítico, etc.; distinção, a partir do 

Renascimento, das novas formas literárias escritas, como o romance, o 

ensaio, a novela, a ficção científica, etc. (grifo do autor) (BRONCKART, 

2012, p. 73). 

 

Com Aristóteles surge, então, uma teoria mais sistemática sobre os gêneros e também 

sobre a natureza do discurso. Aristóteles (1358 apud MARCUSCHI, 2011) afirma que há três 

elementos que compõem o discurso: a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se fala; e, por 

fim, c) aquele a quem se fala. Esta visão aristotélica sobre as estruturas dos gêneros foi 

amplamente desenvolvida na Idade Média, tornando a ênfase através da qual a retórica se 

desenvolveu e promoveu a tradição estrutural. Atualmente, os estudos dos gêneros se diferem 

bastante desta visão aristotélica e a expressão “gênero” vem sendo utilizada usada de uma 

forma cada vez mais frequente e por estudiosos de diversas áreas de investigação como, por 

exemplo, tradutores, sociólogos, linguistas da computação, teóricos da literatura, analistas do 

discurso, especialistas no Ensino de Inglês para Fins Específicos e professores de língua. 
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Conforme Bronckart (2012), desde o século passado e, principalmente, a partir de 

Bakhtin, a noção de gênero tem sido aplicada de maneira progressiva ao conjunto das 

produções verbais organizadas: às usuais formas escritas (resumo, artigo científico, notícia 

etc.) e ao conjunto das formas textuais orais ou pertencentes à “linguagem ordinária” 

(conversação, exposição, relato de acontecimentos vividos etc.). Por isso, “qualquer espécie 

de texto pode atualmente ser designada em termos de gênero e [...] todo exemplar de texto 

observável por ser considerado como pertencente a um determinado gênero” (grifos do autor) 

(BRONCKART, 2012, p. 73). 

Portanto, o estudo dos gêneros textuais no Ocidente já possui pelo menos vinte e cinco 

séculos de existência, caso consideremos que a observação sistemática destes teve início nos 

estudos de Platão (MARCUSCHI, 2011). Desta maneira, este estudo está na moda, mas não é 

algo novo, que surgiu nos últimos decênios do século XX. Marcuschi (2011) reconhece que, 

por haver uma dificuldade natural no tratamento do tema, resultante da abundância e 

diversidade das fontes e perspectivas de análise, é muito difícil fazer até mesmo um 

levantamento das abordagens teóricas atuais. 

Reconhecendo também a dificuldade de tratar este tema, Bronckart (2012) afirma que 

os gêneros textuais continuam sendo entidades profundamente vagas e que, por isso, 

classificá-los é tão complicado. Isto se deve, primeiramente, 

 

 
à diversidade de critérios que podem ser legitimamente utilizados para 

definir um gênero: critérios referentes ao tipo de atividade humana implicada 

(gênero literário, científico, jornalístico, etc.); critérios centrados no efeito 

comunicativo visado (gênero épico, poético, lírico, mimético, etc.); critérios 

referentes ao tamanho e/ou à natureza do suporte utilizado (romance, novela, 

artigo de jornal, reportagem, etc.); critérios referentes ao conteúdo temático 

abordado (ficção científica, romance policial, receita de cozinha, etc.). [...] 

Essa dificuldade de classificação também decorre do caráter 

fundamentalmente histórico (e adaptativo) das produções textuais [...] os 

gêneros estão em perpétuo movimento (BRONCKART, 2012, p. 73).  

 

 

Ao tratar sobre conceituação e classificação de gêneros textuais, Marcuschi (2008) 

acredita ser relevante uma distinção entre os termos tipo textual e gênero textual, os quais 

são,raramente, definidos de maneira explícita. Desta forma, o autor estabelece uma definição 

para cada termo de uma forma mais sistemática. Segundo ele, tipo textual se refere a uma 

espécie de construção teórica que é definida pela natureza linguística de sua composição – 

aspectos sintáticos, lexicais, relações lógicas, estilo, tempos verbais – caracteriza-se bem mais 
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como sequências linguísticas do que como textos propriamente materializados, ou seja, são 

modos textuais. Os tipos textuais abrangem poucas categorias, que são conhecidas como: 

narração, exposição, argumentação, injunção e descrição. Além de ter um número limitado de 

categorias, também este conjunto não tem tendência a aumentar. 

Já gênero textual diz respeito aos “textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes”, textos esses encontrados no nosso cotidiano e que apresentam padrões 

sociocomunicativos que são característicos “definidos por composições funcionais, objetivos 

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

institucionais e técnicas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). Ao contrário dos tipos textuais, por 

se tratarem de entidades dinâmicas, de mecanismos de socialização relativamente estáveis, 

muitos são os exemplos de gêneros textuais e as possibilidades de surgimento de novos 

gêneros. Eis alguns exemplos: edital de concurso, email, bula de remédio, lista de compras, 

bilhete, telefonema, aula expositiva, cardápio de restaurante, reportagem, abstract, piada etc. 

Estes diversos gêneros, conforme Bakhtin (1992), distinguem-se em gêneros primários 

(simples) e secundários (complexos): os primários fazem parte das situações mais simples, 

como as de comunicação oral e imediata (como as conversas informais, por exemplo), 

enquanto que os secundários constituem as situações de comunicação consideradas mais 

complexas (como o discurso científico, por exemplo), que implicam a escrita.  Para o autor, 

esta distinção é bastante relevante, pois “a natureza do enunciado deve ser elucidada e 

definida por uma análise de ambos os gêneros”, sendo que, apenas “com essa condição a 

análise se adequaria à natureza complexa e sutil do enunciado”, abrangendo seus aspectos 

essenciais (p. 282). 

De acordo com Schneuwly (2004), podemos definir as seguintes dimensões para os 

gêneros primários: interação, troca e controle mútuo da situação; o imediato funcionamento 

do gênero como uma entidade global controlando, como uma só unidade, todo o processo; e, 

por fim, nenhum ou pouco controle metalinguístico da ação linguística que está em curso. 

Ainda segundo Schneuwly (2004, p. 26), os gêneros secundários podem ser definidos como 

“não controlados diretamente pela situação (o que, evidentemente, não significa 

descontextualizados, como pretendem certos enfoques psicológicos, mas apenas sem contexto 

imediato [...])”. 

Os gêneros vão, portanto, complexificando-se, tornando-se instrumentos de novas e 

complexas construções. Pensando sobre esta complexificação, reinterpretando a noção 

bakhtiniana de gêneros secundários, Schneuwly (2004, p. 27-28) apresenta as particularidades 

de funcionamento destes gêneros: 
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a) modos diversificados de referência a um contexto linguisticamente 

criado. Com a complexificação dos gêneros e, sobretudo, com sua 

autonomização no que diz respeito ao contexto, aparece, cada vez mais, a 

necessidade de criar-se uma coesão interna, um fechamento interno, por 

assim dizer, do texto. [...] 

b) modos de desdobramento do gênero. Se os meios de referência a um 

contexto linguisticamente criado caracterizam, por assim dizer, os gêneros 

secundários, do interior, asseguram sua coesão interna e sua autonomia em 

relação ao contexto, outros meios asseguram sua coesão interna e sua 

autonomia em relação ao contexto, outros meios asseguram, do exterior, seu 

controle, sua avaliação, sua definição. [...] 

c) [...] a gestão eficaz dos gêneros secundários pressupõe a existência e a 

construção de um aparelho psíquico de produção de linguagem que não 

funciona mais na “imediatez” (comunicação verbal espontânea, diz 

Bakhtin), mas que pode se basear na gestão de diferentes níveis, 

relativamente autônomos [...] (grifo do autor)”. 

 

 

Desta maneira, durante o processo de sua formação, de acordo com Bakhtin (1992), 

estes gêneros secundários absorvem e, consequentemente, transmutam os gêneros primários 

de qualquer espécie, constituído em certas circunstâncias de uma determinada comunicação 

verbal espontânea. Logo, é através desta troca verbal espontânea – “imediatez” - que os 

gêneros primários surgem. Conforme Schneuwly (2004, p. 29), os gêneros secundários 

promovem a introdução de uma importante ruptura pelo menos em dois níveis em relação aos 

primários: 

 

 não estão mais ligados de maneira imediata a uma situação de 

comunicação; sua forma é frequentemente uma construção complexa de 

vários gêneros cotidianos que, eles próprios, estão ligados a situações; 

resultam de uma disposição relativamente livre de gêneros, tratados como 

sendo relativamente livre de gêneros, tratados como sendo relativamente 

independentes do contexto imediato; 

 isso significa que sua apropriação não pode se fazer diretamente, 

partindo de situações de comunicação; o aprendiz é confrontado com 

gêneros numa situação que não está organicamente ligada ao gênero, assim 

como o gênero, ele próprio, não está mais organicamente ligado a um 

contexto preciso imediato. Além disso, essa situação não resultou direta e 

necessariamente da esfera de motivações já dadas do aprendiz, da esfera de 

suas experiências pessoais, mas de um mundo outro que tem motivações 

mais complexas, por construir, que não são mais necessariamente pessoais. 

 

Considerando a complexidade dos gêneros secundários, não é possível se apropriar 

destes diretamente, o que faz com que tais gêneros não estejam ligados a uma situação 

imediata de comunicação e sim a situações. Estes gêneros geralmente implicam a escrita 
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fazem parte de uma esfera de comunicação que foge às motivações pessoais do aprendiz. 

Desta forma, se faz necessário um trabalho mais sistemático com estes gêneros que, assim 

como o gênero abstract – que faz parte desta pesquisa – exigem mais dos aprendizes por se 

tratarem de espécies de textos que não fazem parte do que Bakhtin (1992) chama de 

comunicação verbal espontânea. 

 

 

3.2 Uma abordagem de ensino baseada em gêneros: uma perspectiva interacionista 

sociodiscursiva 

 

 

O crescente interesse de estudiosos de áreas diversas tem tornado o estudo de gêneros 

textuais um empreendimento cada vez mais interdisciplinar. Segundo Marcuschi (2011, p. 

18), o estudo dos gêneros textuais 

 

 

é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento 

da língua e para as atividades culturais e sociais. Desde que não concebamos 

os gêneros como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como 

formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo 

particular na linguagem, veremos os gêneros como entidades dinâmicas. Mas 

é claro que os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas 

que, na produção textual, nos condicionam a escolhas que não podem ser 

totalmente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, do grau 

de formalidade ou da natureza dos temas, como bem lembra Bronckart 

(2001) (grifos do autor). 

 

 

Partindo desta noção de gênero como entidade dinâmica, forma cultural e cognitiva de 

ação social, adotamos, neste estudo, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) como 

perspectiva teórica. Esta perspectiva passou a ser constituída na década de 80, através de um 

grupo de pesquisadores genebrinos, que tiveram Vygotsky e Bakhtin como fontes maiores de 

referência, respectivamente, nos campos de desenvolvimento e linguagem (CRISTÓVÃO, 

2001). Atualmente, existem grupos de pesquisa em outros lugares, como Brasil, Portugal e 

Argentina, onde há grupos com uma forte ligação com a Universidade de Genebra e seus 

pesquisadores (BEATO-CANATO, 2011). De acordo com Cristóvão (2001, p. 13), o quadro 

epistemológico dessa corrente teórica se fundamenta na visão de que as condutas humanas são 
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resultantes de “um processo histórico de socialização, marcado, principalmente, pelo uso de 

instrumentos semióticos, como a linguagem”. 

Em conformidade com esta visão, como bem pontua Bakhtin (1992, p. 282), é 

importante ter o conhecimento de que 

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo linguístico 

leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, 

enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua penetra na 

vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através 

dos enunciados concretos que a vida penetra na língua. 

 

 

Sob esta perspectiva, compreendemos língua não apenas como uma atividade 

cognitiva, mas também como sociohistórica e sociointerativa. Além de contemplá-la em seu 

aspecto sistemático, observamos também a mesma em seu funcionamento social, histórico e 

cognitivo, com o predomínio da ideia de que o sentido se produz de forma situada, 

considerando que a língua não é um fenômeno abstrato e autônomo, mas encorpado 

(MARCUSCHI, 2011). 

Em concordância com o posicionamento supracitado, Swales (1990) compreende que 

os gêneros constituem-se eventos comunicativos, com propósitos que são compartilhados por 

membros de um determinado grupo. Esses propósitos comunicativos e o grupo - a 

comunidade discursiva - servem como elementos identificadores do gênero, dando forma à 

estrutura textual do discurso e influenciando ou restringindo as escolhas de estilo e conteúdo. 

Conforme o autor, uma abordagem baseada em gêneros promove a viabilidade para que haja a 

compreensão de diversos eventos comunicativos que ocorrem na comunidade acadêmica, de 

negócios e pesquisa. 

Considerando também a importância de uma abordagem baseada em gêneros, Bhatia 

(1993 apud RAMOS, 2004) propõe passos para análise nos estudos de gênero. Sua proposta 

analítica envolve sete passos: a) conhecimento do gênero textual que será analisado em um 

contexto situacional, através de conhecimento prévio; b) levantamento da literatura existente a 

respeito do gênero, principalmente se este não pertença à comunidade discursiva; c) 

refinamento da análise contextual/situacional, a partir do reconhecimento de seus 

participantes, de seus objetivos e de suas relações; d) seleção de um corpus, por meio de uma 

clara definição do gênero, seguindo critérios bem definidos; e) estudo do contexto 
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institucional, incluindo o sistema e/ou metodologia em que o gênero é utilizado; f) definição 

dos níveis de análise linguística que se deseja fazer; e g) obtenção de informação especialista. 

Em conformidade com os autores supracitados, Ramos (2004) entende gênero como 

um processo social dinâmico, que possui um ou mais propósitos comunicativos, muito 

estruturado e convencionalizado, reconhecido e compreendido mutuamente pelos membros 

pertencentes à comunidade na qual ele ocorre rotineiramente. Em sua proposta para 

implementação dos gêneros textuais e cursos de inglês para fins específicos, a autora pontua 

quatro aspectos fundamentais para a aplicação: a) a contextualização do texto; b) a garantia de 

que as estruturas genéricas não sejam vistas como prescritivas, uma vez que os gêneros são 

entidades dinâmicas; c) a utilização de exemplos autênticos e adequados aos alunos; e d) a 

adoção de procedimentos que facilitem e promovam a interação. Esta proposta se desenvolve 

em três fases – apresentação, detalhamento e aplicação - evidencia a preocupação da 

pesquisadora em explorar a função social, a relação texto-contexto e o propósito 

comunicativo, no intuito de desenvolver um trabalho com base nas necessidades dos alunos, 

realizando atividades que tenham uma relevância social e utilizando a língua estrangeira em 

situações reais que permitam a construção de conhecimentos linguísticos, genéricos e sociais. 

Dentro desta perspectiva, podemos postular que o trabalho com necessidades 

específicas deve privilegiar gêneros textuais que são considerados essenciais para 

determinado grupo e colaborar, assim, para que ocorra a apreensão de suas características 

contextuais, linguístico-discursivas e organizacionais, de forma que contribua para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem (BEATO-CANATO, 2011). 

Schneuwly e Dolz (1999, p. 6) partem da “hipótese de que é através dos gêneros que 

as práticas de linguagem encarnam-se nas atividades dos aprendizes”. Em concordância com 

esse pensamento, Ramos (2004) nos apresenta uma proposta de aplicação de gêneros que 

permite que o professor desenvolva um trabalho no qual a utilização de textos e questões de 

conhecimento sistêmico não sejam trabalhados de forma estanque, mas considerando suas 

condições e situação de produção. Esta autora considera que o uso de gêneros textuais nos 

conteúdos dos cursos baseados na Abordagem Instrumental é muito pertinente, pois, através 

desse uso, o professor tem acesso de maneira mais eficaz à identificação dos componentes 

sociais, culturais e linguísticos que o aprendiz precisa aprender para a melhoria de seu 

desempenho nas situações necessárias. 

Segundo Schneuwly e Dolz (1999), três dimensões parecem ser essenciais para 

definirmos um gênero como suporte de uma atividade de linguagem: 1) os conhecimentos e 

os conteúdos que se tornam dizíveis através dele; 2) os elementos das estruturas 
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comunicativas e semióticas que são partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes a 

este gênero; 3) as configurações específicas de unidades de linguagem, principalmente, da 

posição do enunciador e dos conjuntos próprios de sequências textuais e de tipos discursivos 

formadores de sua estrutura.  

Dentro desta definição, o gênero atravessa a heterogeneidade constitutiva das práticas 

de linguagem, fazendo emergir uma série de regularidades em seu uso (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 1999). Em conformidade com Bakhtin (1992), Schneuwly e Dolz (1999, p. 7) definem 

os gêneros textuais como “formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em 

situações habituais, entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos 

formais e rituais das práticas de linguagem”. 

Cristóvão (2001), ao discutir sobre princípios para o ensino de leitura em língua 

inglesa, apresenta um quadro comparativo entre a sua proposta dentro de um viés 

interacionista sociodiscursivo e uma prática pedagógica que se contrapõe a sua proposta. 

 

Quadro 1 - Prática pedagógica controversa e a proposta do trabalho de Cristóvão 

(2001)
3
 

 

Prática pedagógica a qual a autora se 

contrapõe 

Proposta da autora 

Habilidade Ação de linguagem 

Tipo de texto Ensino de gêneros e Pluralidade de gêneros 

Competência Capacidades de linguagem 

Improvisação de situações Contexto de produção do texto e contexto de 

leitura 

Textos simplificados Uso de textos sociais 

Modelo dedutivo Tipos de comparações construtivas 

Sequenciação Progressão em espiral 

Trabalho ascendente do simples ao complexo Complexidade da tarefa 

Produto Uso de recursos pedagógicos para mediação 

Proposta metodológica baseada em 

transmissão de conteúdos 

Processo colaborativo e método indutivo 

 

 

Trata-se de uma proposta para o trabalho com leitura em LI que pode ser 

perfeitamente utilizado para a habilidade de escrita também. Dentro dessa proposta de uma 

abordagem baseada em gêneros, a noção de ação de linguagem é mais apropriada do que o 

                                                           
3
De acordo com Cristóvão (2001, p. 31). 
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termo “habilidade”, conforme Cristovão (2001, p. 32), pois este último “implica uma unidade 

biológica com seu desenvolvimento derivado de uma perspectiva maturacional e cognitiva”. 

Desta forma, devemos nos referir a ações de linguagem e não a habilidades ao considerarmos 

a incorporação dos aspectos pragmáticos e discursivos ao ensino e aspectos sociais envolvidos 

na constituição do texto.  

Para Schneuwly e Dolz (1999, p. 6), de uma forma mais concreta, “uma ação de 

linguagem consiste em produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto 

organizado de enunciados orais ou escritos” (grifo dos autores). Desta maneira, o ensino não 

deve ser pautado no estudo de tipos textuais, mas de gêneros textuais diversos, nos quais esses 

modos textuais (MARCUSCHI, 2008) se apresentam. 

Além disso, conforme podemos observar na proposta de Cristóvão (2001), para que o 

trabalho escolar com expressão escrita contemple diferentes tipos de leitura e de escrita, 

podemos nos orientar pelas operações realizadas pelo aprendiz e pelas capacidades de 

linguagem (Figura 1) que deve mobilizar. Por capacidades, Dolz e Schneuwly (1998 apud 

CRISTÓVÃO, 2009) consideram: as capacidades de ação, as capacidades discursivas e as 

capacidades linguístico-discursivas.  

O reconhecimento do gênero e de sua relação com o contexto de produção e 

mobilização de conteúdos diz respeito às capacidades de ação, que estão relacionadas aos 

objetivos, a utilização do espaço-tempo, as escolhas de temas e conteúdos e compreensão dos 

agentes participantes. Já as capacidades discursivas, ou seja, o reconhecimento do plano 

textual geral de cada gênero, dos tipos de sequência e de discurso mobilizados, estão 

relacionadas à organização de um evento reflexivo, destinado a levar os participantes a 

tomarem consciência de suas ações.  

Por fim, as capacidades linguístico-discursivas se referem ao reconhecimento e a 

utilização do valor das unidades linguístico-discursivas próprias a cada gênero para a 

construção do significado global do texto e estão associadas ao conhecimento das 

características sistêmicas fundamentais ao desenvolvimento do discurso em um determinado 

contexto (CRISTOVÃO; NASCIMENTO, 2011). 
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Figura 1 – Capacidades de linguagem
4
 

 

 

 

Apesar de serem separadas didaticamente, essas capacidades de linguagem (Figura 1) 

se mobilizam de maneira integrada, para que, desta forma, a comunicação aconteça (BEATO-

CANATO, 2011). 

Considerando os outros pontos da proposta de Cristóvão (2001), observamos que se 

trata de um trabalho no qual o contexto de produção é considerado, bem como a utilização de 

textos sociais em detrimento de textos simplificados, estudados a partir de construções 

comparativas, de uma maneira complexa – através de uma progressão em espiral e não de 

uma sequenciação. Além disso, este tipo de trabalho envolve uso de recursos pedagógicos 

relevantes para a mediação, dentro de um processo colaborativo e método indutivo, que se 

opõem a um método de ensino baseado na simples transmissão de conteúdos.  

                                                           
4
Segundo Beato-Canato (2009). 
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Uma forma de promover o desenvolvimento das capacidades de linguagem do 

aprendiz, tomando como base a proposta de Cristóvão (2001) é a realização de sequências 

didáticas. Como podemos averiguar no estudo desta autora, a proposta de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) é direcionada para o ensino de língua materna, podendo ser facilmente 

utilizada também no ensino de línguas estrangeiras, como a língua inglesa. Estes autores 

definem uma sequência didática (SD) como “um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual ou escrito” (p. 82). Este 

tipo de sequência tem como finalidade ajudar o aprendiz a dominar melhor um gênero textual, 

levando-o a falar ou escrever de uma maneira mais adequada em uma situação específica. Por 

isso, o ideal é que o trabalho escolar seja desenvolvido com um gênero que o aluno “não 

domina ou o faz de maneira insuficiente; sobretudo aqueles dificilmente acessíveis, 

espontaneamente, pela maioria dos alunos” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 

82). Estas sequências servem, então, como uma forma de dar acesso aos alunos a práticas de 

linguagem consideradas novas ou dificilmente domináveis. O esquema a seguir (Figura 2) 

representa a estrutura de base de uma sequência didática: 

 

Figura 2: Esquema da sequência didática
5
 

 

 

 

Conforme a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), uma SD compreende 

quatro fases: apresentação da situação, a primeira produção, os módulos e a produção final. A 

apresentação da situação consiste em expor aos alunos qual será o projeto de comunicação a 

ser realizado de forma efetiva na produção final. É necessário que a tarefa de expressão oral 

ou escrita seja explicada de maneira detalhada pelo professor, levando os alunos a 

compreenderem qual gênero será abordado, para quem se dirigirá a produção, qual a sua 

                                                           
5
 Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 
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finalidade, que forma esta produção irá assumir e quem participará da mesma. Nesta fase, 

podemos distinguir duas dimensões consideradas principais: a apresentação de um problema 

de comunicação bem definido e a preparação dos conteúdos que serão produzidos. Desta 

forma, esta etapa também auxilia os aprendizes na preparação para a produção inicial.  

A próxima fase é a primeira produção que consiste na elaboração de um primeiro texto 

(oral ou escrito), permitindo uma avaliação de quais conteúdos deverão ser trabalhados nos 

módulos para que os aprendizes desenvolvam as capacidades de linguagem necessárias para 

que domine o gênero em questão e realize com êxito a produção do texto final. Esta produção 

possui, então, a função de regular a sequência didática, adaptando-a às necessidades dos 

alunos. Através deste primeiro texto, os aprendizes podem perceber o que já sabem e o que 

precisam saber para executarem a atividade, conscientizando-se dos problemas que encontram 

na realização da mesma. 

Em seguida, nos módulos, estes problemas da primeira produção são trabalhados no 

intuito de ajudar os aprendizes a superá-los. Nesta fase, é preciso utilizar atividades 

diversificadas, permitindo que os alunos tenham acesso às noções e instrumentos necessários. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) distinguem três grandes categorias de exercícios nesta 

etapa: as atividades de observação e de análise de textos, que podem ser realizadas 

comparando textos de vários gêneros, por exemplo; as tarefas simplificadas de produção de 

textos, como revisar um texto com critérios bem delimitados, reorganizar o conteúdo de uma 

descrição narrativa para um texto explicativo etc.; e a elaboração de uma linguagem comum 

para que se possa falar sobre os textos, criticá-los, comentá-los, seja os textos de autoria 

própria ou texto de outros.  

Por fim, a produção final encerra a sequência, o aluno tem a oportunidade de 

reescrever o primeiro texto feito na etapa de produção inicial, podendo, assim, colocar em 

prática as noções e instrumentos trabalhados nos módulos. Esta produção permite uma 

avaliação do que o aluno aprendeu no decorrer da sequência, como ocorreu seu progresso, a 

superação de suas dificuldades, se adquiriu/desenvolveu os conhecimentos necessários para a 

elaboração de determinado gênero. Além disso, ao longo do processo, o próprio aluno 

desempenha uma função de regulador e avaliador de sua aprendizagem, através do trabalho de 

escrita, revisão, aprofundamento de conteúdos e reescrita. 
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3.3 O GÊNERO TEXTUAL ABSTRACT 

 

Ocupando um lugar de destaque entre os vários gêneros acadêmicos escritos 

existentes, o gênero abstract é utilizado de formas variadas, pois faz parte de diversos tipos de 

apresentação de trabalhos, desde publicações científicas em revistas e congressos, seminários, 

até trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 1998; ULTRAMARI, 2012). 

Em relação às características desse gênero, ao analisarem abstracts de diferentes áreas, 

Corte e Fischer (2000, p. 51) constataram que, geralmente, um abstract apresenta a seguinte 

estrutura: 1º) estabelecimento do objetivo da pesquisa, 2º) descrição da metodologia, 3º) 

apresentação e discussão dos resultados, e 4º) apresentação da(s) conclusão(ões) mais 

importante(s) (avaliação dos resultados)”. Essa estrutura pode variar conforme os objetivos de 

cada texto desse gênero, dependendo das exigências do contexto de produção. 

Para ilustrarmos como um procedimento com uma sequência didática com o gênero 

abstract pode ser desenvolvido a partir das considerações de Ramos (2004) e Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004), citamos o estudo de Ultramari (2012), no qual o autor buscou descrever 

o processo de ensino/aprendizagem do gênero textual abstract desenvolvido em sala de aula 

dentro dos princípios de uma unidade didática
6
. Através dessa pesquisa, o pesquisador 

constatou, principalmente, que os alunos apreenderam as características textuais desse gênero. 

Essa apropriação permitiu que os estudantes se sentissem mais motivados e seguros para 

produzi-lo em sala de aula de durante a unidade didática e, também, futuramente na 

elaboração de seus TCCs. 

Segundo Motta-Roth e Hendges (1998), o gênero textual abstract permite um rápido 

acesso a informações consideradas essenciais sobre artigos científicos, ajudando, desta 

maneira, o leitor a encontrar passagens específicas do texto completo, fornecendo um contato 

mais rápido e eficaz. Em conformidade com essas autoras, Ultramari (2012) acredita que,ao 

incluir esse tipo de conhecimento nos cursos de graduação, podemos alcançar de maneira 

mais efetiva os objetivos propostos, visando auxiliar os alunos em sua aprendizagem não só 

no que diz respeito à leitura, mas também na produção de abstracts para trabalhos 

acadêmicos. Além disso, possibilitamos que os alunos entrem em contato com atividades que 

apresentem um conteúdo que faz parte de sua vida acadêmica e/ou profissional. 

                                                           
6
Na unidade didática, seguem-se os mesmos princípios da sequência didática. 
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 Conforme Motta-Roth e Hendges (2010), muitas vezes, a aceitação de um trabalho em 

um determinado evento dependerá totalmente do abstract. Por isso, é fundamental que este 

contenha de fato as informações consideradas relevantes para convencer o leitor – a comissão 

avaliadora do evento no primeiro momento – a aceitar seu trabalho e – posteriormente, os 

participantes de tal congresso – a assistir sua apresentação no evento. Para ser aceito, é 

necessário obedecer às normas de formatação estabelecidas pelos organizadores do evento (o 

número máximo de palavras permitido, a fonte, tamanho de letras, dentre outras questões). 

Ter o domínio da leitura e escrita do gênero abstract é de suma importância, levando 

em conta o papel do texto em inglês como uma porta de entrada para a comunidade científica 

internacional (MOTTA-ROTH; HENDGES, 1998). 
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4 ETAPAS METODOLÓGICAS 

  

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Este estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação, e foi 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus de 

Vitória da Conquista, com alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, turma 

2012.2. Por se tratar de um estudo através do qual se almeja o aprimoramento da prática 

docente e da aprendizagem de nossos estudantes, a pesquisa-ação configurou-se como a mais 

adequada para este estudo. Este tipo de pesquisa pode ser definido, portanto, como um estudo 

de caso descritivo realizado pelo próprio praticante (nesse caso, o professor) em seu contexto 

particular (sala de aula), sendo iniciado por uma pergunta e tendo, também, o suporte dos 

dados coletados e de sua interpretação (NUNAN, 1992). Esse tipo de ação resultará, 

necessariamente, em mudança. 

Para Tripp (2005, p. 445), a pesquisa-ação educacional é principalmente uma 

“estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus 

alunos”. 

Figura 3 – Representação das quatro fases da pesquisa-ação
7
 

 

 
 

                                                           
7
 Segundo Tripp (2005). 
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Como podemos ver na Figura 3, de acordo com Tripp (2005), na pesquisa-ação, após a 

identificação do problema, parte-se para a solução do mesmo. Para que isto aconteça, são 

necessários o planejamento de uma solução para uma melhor prática, a implantação da 

melhora planejada, o monitoramento e descrição dos efeitos da ação e, por fim, a avaliação da 

eficácia dos resultados. 

Segundo Viana (2007, p. 236), o envolvimento do professor na pesquisa-ação se 

revela como 

 

forma de contribuição do próprio praticamente na produção de 

conhecimento, a partir de prática crítico-reflexiva e de 

organização/estruturação criteriosa desse conhecimento de forma que a ele 

possa ser atribuído um caráter de confiabilidade advinda de procedimentos 

sistemáticos de coleta e análise de dados que, consequentemente, permitem 

que os resultados não somente contribuam para proporcionar melhorias no 

processo de ensino/aprendizagem no contexto em que atua, mas também 

para o desenvolvimento da profissão e da área. O professor passa então a ter 

uma compreensão maior de fenômenos de sua prática e desenvolve a 

possibilidade (ou o poder) de discutir essa prática em termos teóricos. 
 

 

Embora a importância da escolha deste tipo de pesquisa resida no fato de que seus 

objetivos mais amplos consistem em buscar uma compreensão local no intuito de promover 

melhorias para o contexto sob investigação (PINTO, 2009), é relevante considerar, assim 

como Viana (2007), que, ao garantir a confiabilidade do estudo através da organização 

criteriosa e prática crítico- reflexiva, o professor pode promover um desenvolvimento que vai 

além de sua sala de aula, alcançando também outros professores, pesquisadores, fortalecendo 

a sua área de atuação. A pesquisa em sala de aula possibilita, então, a aplicação das 

informações relevantes, provenientes dos resultados obtidos, na melhoria da prática docente, 

da aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento dos estudos nessa área. 

 

 

4.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

   

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia - IFBA, campus de Vitória da Conquista. Criado pela Lei nº 11.892/2008, o IFBA
8
é 

                                                           
8
 Informações sobre o instituto e o campus de Vitória da Conquista disponíveis no site 

http://www.conquista.ifba.edu.br. 
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resultado das mudanças realizadas no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia (Cefet-BA). Com dezessete anos de existência, o campus de Vitória da Conquista, um 

dos dezesseis campi presentes na Bahia, tem se consolidado como um pólo educacional, 

oferecendo cursos de educação tecnológica profissional em vários níveis do sistema 

educacional para a sociedade local, do sudoeste da Bahia e do norte de Minas Gerais. Tais 

cursos são estabelecidos conforme a legislação pertinente: básico (cursos de qualificação e 

requalificação de jovens, adultos e trabalhadores em geral, que possuam qualquer nível de 

escolarização), técnico (com habilitação profissional de nível médio) e superior (graduação e 

pós-graduação).  

A pesquisa-ação foi realizada com alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação (BSI), turma 2012.2. O curso de BSI
9
 é predominantemente noturno, com duração 

mínima de quatro anos (oito semestres) e tem como finalidade o desenvolvimento e 

gerenciamento de soluções e serviços da tecnologia da informação de acordo com as 

necessidades das organizações. Desta forma, o curso tem como enfoque a formação de 

profissionais que possam atuar em: Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas 

Comerciais, Administração e Desenvolvimento de Sistemas WEB e Desenvolvimento de 

Sistemas e Recursos Multimídia. Da turma de trinta e três alunos, dez aceitaram fazer parte da 

pesquisa. 

Selecionamos, portanto, os participantes com base nos seguintes critérios: a) aluno(a) 

matriculado(a) na disciplina Inglês Técnico Instrumental do curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação do IFBA; b) aluno(a) que dispunha de tempo para a pesquisa, 

interesse e comprometimento em acompanhá-la até o fim.  

A seguir, estão algumas informações sobre os participantes da pesquisa. Vale salientar 

que, para assegurar a preservação da identidade dos alunos, estes escolheram nomes fictícios 

para representá-los. 

 

Quadro 2 - Informações sobre os alunos participantes da pesquisa 

Participantes Sexo Idade 

Érica F 21 

Hipster M 28 

Paul  M 26 

                                                           
9
Informações sobre o curso de Bacharelado em Sistemas da Informação disponíveis no site 

http://www.conquista.ifba.edu.br. 
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Bryan M 20 

L M 26 

Cary F 17 

Oberyn M 17 

Phoebe F 18 

BrilePipoc M 17 

Joana F 29 

 

 

Conforme o quadro acima, é possível observar que participaram da pesquisa quatro 

estudantes do sexo feminino e seis do sexo masculino, com uma idade média de vinte e dois 

anos.  

 

4.3 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

 

Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados nesta pesquisa: dois 

questionários e as notas de campo professora-pesquisadora. A aplicação do questionário I 

(APÊNDICE D) teve como finalidade a coleta de informações sobre o processo inicial da 

sequência didática (SD): se a proposta da SD foi compreendida, o conhecimento sobre gênero 

textual e quais os gêneros que têm mais contato, as possíveis dificuldades encontradas na 

produção inicial e a importância de se trabalhar com textos com conteúdos que dialoguem 

com a realidade dos estudantes para a melhoria da aprendizagem de inglês dos mesmos. Além 

disso, cada participante deveria se identificar através de seu nome fictício – que foi escolhido 

por cada um – e informar seu sexo e idade.  

O questionário II (APÊNDICE E) foi aplicado com o objetivo de coletar informações 

referentes às outras duas etapas da SD (os módulos e a produção final) e à sequência de uma 

forma geral: o aproveitamento dos módulos, os avanços alcançados na produção final, o papel 

do tradutor do Google como um facilitador no momento da reescrita, a importância da SD 

para a aprendizagem de inglês e do gênero textual abstract para a vida acadêmica e/ou 

profissional do participante. 

As notas de campo da professora-pesquisadora foram úteis para fornecer informações 

relevantes em relação à execução de cada etapa da sequência didática, a partir da observação 
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do comportamento dos alunos na sala de aula, das discussões estabelecidas e da interação 

entre os mesmos, bem como com a professora.  

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

 

  Primeiramente, a professora-pesquisadora apresentou ao IFBA, campus de Vitória da 

Conquista, uma solicitação informal para a realização da pesquisa, obtendo um consentimento 

informal do diretor do Departamento de Ensino. Posteriormente, a professora-pesquisadora 

entregou a este departamento uma solicitação formal (APÊNDICE A) e, depois de alguns 

dias, após a avaliação do diretor do Departamento de Ensino, foi recebido o consentimento 

formal (ANEXO A).  

  A coleta de dados foi desenvolvida no decorrer da realização do procedimento da 

sequência didática com o gênero abstract. Destacamos três momentos do período no qual a 

pesquisa foi realizada: 1) a apresentação da situação e da pesquisa dentro da proposta da 

sequência didática e a primeira produção; 2) os módulos; e 3) a produção final.  

 

1) A apresentação da situação e da pesquisa dentro da proposta da sequência didática e a 

primeira produção 

 

  No primeiro momento, a professora-pesquisadora mostrou aos alunos a proposta da 

sequência didática envolvendo a produção do gênero textual abstract, explicando as etapas 

que fazem parte deste processo: a apresentação da situação, a primeira produção, os módulos 

e a produção final. Explicou que, primeiramente, ela iria mostrar a proposta de produção de 

um texto - e as questões pertinentes a este processo - e o conceito de gênero seria trabalhado 

em sala juntamente com as características do gênero textual abstract. Depois falou sobre a 

primeira produção, a tradução de um resumo em português para o inglês: a maioria dos 

estudantes achou a proposta interessante, mas complicada e difícil, por estarem mais 

familiarizados com a tradução do inglês para o português.  

  A professora-pesquisadora também falou sobre os módulos nos quais os conteúdos 

mais relevantes para a melhoria da aprendizagem dos estudantes seriam abordados. E, por 

fim, foi citada a produção final, etapa na qual eles teriam a oportunidade de reescreverem seus 

textos. No geral, a reação dos alunos em relação à proposta da sequência didática foi positiva. 
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Além disso, a professora-pesquisadora falou sobre a realização da pesquisa dentro do 

procedimento da sequência e foi perguntado quem teria interesse em participar do estudo. 

Logo após, os dez alunos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento (APÊNDICES B e C).  

  Depois de assinarem o termo, os estudantes, inclusive os que não aceitaram fazer parte 

da pesquisa, participaram das duas primeiras etapas da sequência didática: a apresentação da 

situação e a primeira situação. Durante a apresentação da situação, a professora-pesquisadora 

expôs aos alunos a atividade de expressão escrita que deveriam realizar – a produção de um 

texto do gênero abstract. Foi perguntado aos mesmos se conheciam e sabiam o sentido da 

expressão “gênero textual” e não souberam estabelecer um conceito para esta, confundindo o 

“gênero textual” com “tipo textual”. Embora tenham feito confusão com os conceitos, após a 

explicação da professora-pesquisadora, reconheceram que têm contato com diversos gêneros 

no dia-a-dia e deram exemplos: email, SMS, manual de instruções, receita culinária, artigo 

científico, dentre outros. 

  No momento da explanação sobre o gênero abstract, foi entregue aos alunos um texto 

exemplificando o gênero (ANEXO B), juntamente com um texto falando sobre as 

características do mesmo (ANEXO C). Poucos alunos disseram que já conheciam e/ou tinham 

produzido este gênero antes. Alguns alunos já possuem outra graduação (Administração, 

Pedagogia) ou curso técnico (Informática) e, por isso, o gênero não era estranho para estes. A 

escolha deste gênero foi motivada pela necessidade dos alunos: eles precisam elaborar no 

final do curso um texto deste gênero para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo 

que a elaboração deste texto também está prevista no plano de curso da disciplina Inglês 

Técnico Instrumental do IFBA. 

  Foram esclarecidas para os alunos as seguintes questões: o abstract seria o gênero a 

ser abordado; a produção se dirigiria, de maneira fictícia, aos avaliadores/leitores do TCC; a 

forma que a produção assumiria seria a produção escrita; os participantes da produção seriam 

todos os alunos do primeiro semestre do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação; e 

a finalidade da produção residiria na elaboração de um abstract para o TCC. A atividade 

proposta para a primeira produção foi a tradução de um resumo de um texto retirado da 

internet (ANEXO D), intitulado “Informática e educação: uma reflexão sobre novas 

metodologias”. Os alunos fizeram esta tradução (ANEXOS G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) 

utilizando dicionário. Muitos consideraram o começo da SD uma atividade complexa e difícil, 

mas todos se esforçaram para traduzir o texto. 
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  Para aproveitar melhor o tempo dedicado à pesquisa-ação, no mesmo dia em que 

foram realizadas as duas primeiras etapas da SD, o questionário I (APÊNDICE D) foi enviado 

por e-mail para os alunos. Este questionário foi aplicado com a finalidade de extrair 

informações referentes ao processo inicial da SD (apresentação da situação e primeira 

produção): se os participantes compreenderam a proposta da SD, qual seu conhecimento sobre 

gênero textual e quais os gêneros que têm mais contato, as possíveis dificuldades enfrentadas 

na produção inicial e a importância de se trabalhar com textos que apresentem conteúdos 

condizentes com sua realidade para a aprendizagem de inglês. Neste questionário, cada 

participante também informou seu nome fictício, sexo e idade. Todos os participantes 

devolveram os questionários respondidos por e-mail. 

   

2) Os módulos 

 

  Após a etapa da primeira produção, aconteceram os módulos. Este período foi 

constituído por três momentos nos quais foram trabalhados os seguintes conteúdos: grupos 

nominais, afixos (prefixos e sufixos) e marcadores discursivos. Estes conteúdos foram 

avaliados e escolhidos a partir da análise dos textos produzidos pelos alunos. Observamos que 

seriam conteúdos relevantes para o desenvolvimento dos estudantes como aprendizes de 

inglês, adaptando a SD de acordo com as necessidades dos mesmos. Estes também fizeram 

parte da escolha dos conteúdos, ao compartilharem como a professora-pesquisadora suas 

maiores dificuldades na tradução do texto para o inglês.  

  O primeiro conteúdo trabalhado foi o dos grupos nominais.  Nesta aula, a professora-

pesquisadora utilizou e distribuiu um material xerocado com a explicação do conteúdo 

(ANEXO Q) e conversou sobre os aspectos pertinentes ao mesmo, utilizando o quadro branco 

e o marcador para dar exemplos. Alguns alunos também auxiliaram neste momento citando 

exemplos e a maioria deles lembrou alguns termos que sentiram dificuldades de utilizar na 

hora de organizar as palavras (grupos nominais) no período. No fim da aula, responderam 

uma atividade que fazia parte do material entregue pela professora-pesquisadora (ANEXO Q) 

e alguns alunos procuraram esta para tirar algumas dúvidas. Logo após, a atividade foi 

corrigida com a participação dos discentes. 

  No início da aula sobre afixos, foi entregue aos alunos um material com o conteúdo e 

uma atividade a respeito do mesmo (ANEXO R). A professora-pesquisadora perguntou se 

eles se lembravam dos processos de derivação da língua portuguesa e poucos disseram que 

sim. A grande maioria disse se lembrar pouco de conteúdos de gramática do português. 
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Participaram bastante dessa aula, dando exemplos e até criando novas palavras a partir dos 

afixos trabalhados. Responderam a atividade proposta (ANEXO R) e envolveram-se 

efetivamente na correção, demonstrando terem compreendido o conteúdo. 

  Na aula sobre marcadores discursivos, a professora-pesquisadora entregou para os 

alunos o material sobre este assunto (ANEXO S) e utilizou um notebook e um projetor para 

trabalhar com slides na aula. O assunto foi explicado e, enquanto a professora falava, alguns 

discentes participavam da aula, citando também exemplos de falas de filmes (muitos deles 

assistem séries com áudio em inglês e legenda em inglês). Os estudantes fizeram a atividade 

proposta sobre ao assunto oralmente (ANEXO S). No fim da aula, os estudantes e a 

professora-pesquisadora conversaram sobre a possibilidade de o uso do tradutor do Google 

ser permitido durante a produção final. Após discutirem sobre prós e contras do uso da 

ferramenta, chegou-se à conclusão de que seria interessante usar o tradutor como um 

instrumento a mais para auxiliar na tradução, mas sem que os estudantes dependessem 

exclusivamente dessa ferramenta. Desta maneira, o uso do tradutor foi permitido. 

  Durante as aulas, também foram discutidas algumas questões referentes aos problemas 

presentes nos textos dos estudantes, buscando amenizar as dificuldades encontradas na sua 

escrita. Para isso, a professora-pesquisadora citou vários exemplos retirados da produção 

inicial para ilustrar os pontos específicos que os estudantes deveriam melhorar. Na última aula 

desta etapa, os alunos tiveram acesso ao seu texto digitalizado e puderam analisar, juntamente 

com os colegas e a professora-pesquisadora, algumas das dificuldades encontradas.  

 

3) A produção final 

 

  Em seguida, na produção final, os estudantes tiveram a oportunidade de reescrever 

seus textos, permitindo que os progressos realizados fossem avaliados (ANEXOS G, H, I, J, 

K, L, M, N, O, P). Como a professora-pesquisadora e os estudantes chegaram à conclusão que 

seria bastante interessante usarem o tradutor do Google como uma ferramenta de ajuda para a 

tradução do resumo para o inglês, nesta etapa, o uso desta ferramenta foi permitido. Mesmo 

utilizando o tradutor online, os estudantes buscavam palavras no dicionário, consultavam a 

professora-pesquisadora, comparavam e compartilhavam suas construções com seus colegas e 

não demonstravam confiar totalmente na tradução feita pela ferramenta, tentando sempre 

estabelecer a coerência no texto. Ao serem questionados pela professora quanto ao grau de 

dificuldade encontrado neste momento, muitos alunos disseram que, por já terem se 

familiarizado com o gênero e com a linguagem deste, por estarem reescrevendo o texto e com 
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o auxílio do tradutor do Google, sentiram mais facilidade. Este processo facilitará a produção 

de outro texto a ser realizado no final do período letivo, quando os alunos estiverem 

elaborando seu TCC.  

  Após a produção final, no mesmo dia, a professora-pesquisadora enviou o questionário 

II aos alunos por e-mail.  Este foi aplicado com o objetivo de coletar informações 

relacionadas às outras duas etapas da sequência (os módulos e a produção final) e ao 

aproveitamento da sequência como um todo. Desta forma, as perguntas foram referentes ao 

aproveitamento dos módulos, aos avanços alcançados na produção final, ao papel do tradutor 

do Google como um facilitador no momento da reescrita, à importância da SD para a 

aprendizagem de inglês e do gênero textual abstract para a vida acadêmica e/ou profissional 

do participante. Todos os participantes enviaram os questionários respondidos por e-mail. 

 

5.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

   

  Para a análise dos dados coletados a partir dos questionários e das notas de campo da 

professora-pesquisadora, estabelecemos categorias tomando como base as perguntas de 

pesquisa e o procedimento da sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). Além disso, ao analisarmos os dados deste estudo, consideramos os pressupostos 

teóricos que sustentam o mesmo. Primeiramente, foram analisados os dados referentes à 

avaliação que os estudantes fizeram das etapas da sequência didática. Logo após, 

considerando estas informações, analisamos os dados referentes à avaliação que os 

participantes fizeram da importância da aprendizagem de inglês e do estudo de textos que 

abordem assuntos condizentes com sua realidade, bem como a relevância do trabalho com 

gêneros textuais e da sequência didática para a vida acadêmica e/ou profissional dos 

aprendizes. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

  No intuito de investigar como esse trabalho com a sequência didática (SD) pode 

contribuir para que os participantes se desenvolvam como aprendizes de inglês para agirem 

socialmente na sua área de atuação, primeiramente, foram analisados os dados referentes à 

avaliação que os estudantes fizeram das etapas da SD – apresentação da situação, primeira 

produção, módulos e produção final. Para uma melhor visualização dos dados e de sua 

análise, as questões com as respectivas respostas foram distribuídas conforme a ordem das 

etapas da SD. Portanto, constam nessa fase de análise tanto perguntas/respostas do 

questionário I quanto do questionário II. Além disso, serão levadas em conta nas análises dos 

questionários as notas de campo da professora-pesquisadora. 

  

5.1 COMO OS ESTUDANTES AVALIARAM AS ETAPAS DA SD 

 

5.1.1 A apresentação da situação 

 

Ao falarem a respeito da compreensão da primeira etapa da SD – da apresentação da 

situação –, todos os participantes responderam que compreenderam a proposta: qual o gênero 

que seria abordado, para quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria 

assumir e quem iria participar da produção. Essa fase, de acordo com Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), é bastante crucial, pois, neste momento, os estudantes constroem a sua 

representação sobre a situação de comunicação e da atividade que será executada por eles. 

 

QUESTÃO 2 – QUESTIONÁRIO 1 

Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, 

para quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria 

participar da produção? 

 

 

Érica 

 

Sim 

Hipster Sim 

Paul Sim 

Bryan Sim 

L A proposta foi compreendida. 

Cary Sim 

Oberyn Sim 
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Phoebe Sim 

BrilePipoc Sim 

Joana Sim 

 

 

Quanto ao conhecimento do termo “gênero textual”, todos os participantes 

consideraram já ter ouvido falar antes em gênero textual. Mas, durante a aula, no momento no 

qual a professora-pesquisadora perguntou se os alunos sabiam definir o termo, eles não 

souberam dar um conceito. Alguns estudantes, a princípio, na tentativa de dar um conceito, 

citaram como exemplos de gêneros textuais a narração, que se trata, na verdade, de um tipo 

textual. Para Marcuschi (2008), é relevante fazer uma distinção entre os termos tipo textual e 

gênero textual, pois raramente estes são conceituados de forma explícita, o que leva os 

estudantes a se confundirem, como aconteceu na tentativa de definirem gênero textual. 

 

QUESTÃO 3- QUESTIONÁRIO I 

Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, 

o termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

 

 

Érica 

 

Sim, sim. Letras de música, bula de remédio, email, manual etc. 

Hipster Já tinha ouvido falar, depois da explicação ficou mais claro. Abstract, 

email. 

Paul Sim. Também ficou mais claro. Currículo, e-mail, propagandas, 

artigos. 

Bryan Já tinha ouvido falar, sim. Contos, e-mails, sms, resumo. 

L Já tinha ouvido, e ficou mais claro depois da explicação. Manual, 

artigos, email etc. 

Cary Sim, email, sms, manuais, artigos, abstracts. 

Oberyn Sim, e ficou mais claro também. Por exemplo, email 

Phoebe Sim, sim, sms, e-mail. 

BrilePipoc Já sim. 

Joana Sim. Entrevistas, contratos, bulas... 

 

 

  Dos dez estudantes, sete falaram de forma explícita que a explicação da professora-

pesquisadora tornou o termo mais claro para eles. Após a explicação, em sala de aula, todos 

os estudantes deram exemplos de gêneros que circulam diariamente em suas vidas, assim 

como fizeram na questão 3 do questionário I: os gêneros mais citados por eles foram e-mail, 



51 
 

SMS e artigo.Segundo as notas de campo da professora-pesquisadora, muitos estudantes, 

inclusive alguns que não participaram da pesquisa, acharam muito relevante a proposta de 

estudarem o abstract por se tratar de um gênero de texto bastante comum e solicitado no 

contexto acadêmico, tanto no que diz respeito à leitura quanto à escrita do mesmo. 

 

5.1.2 A produção inicial 

 

  Ao tratarem sobre as dificuldades encontradas na produção inicial, todos os estudantes 

consideraram a atividade complexa e sentiram dificuldades na execução da mesma, 

principalmente por estarem mais familiarizados com a tradução de textos do inglês para o 

português. Durante a execução da atividade, o participante Oberyn considerou que traduzir 

para a língua materna é bem mais fácil, pois o conhecimento que temos da nossa própria 

língua facilita a adaptação na tradução do texto. 

 

QUESTÃO 4 

Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais 

complicados? 

 

Érica Sim. O vocabulário e a estruturação de frases. A maior dificuldade foi 

traduzir e encontrar sentido do texto, ao mesmo tempo. 

Hipster Dificuldades com termos próprios da área e ao usar certos verbos. 

Paul Sim. A utilização de termos técnicos e expressões. 

 

Bryan 

Sim. A interpretação correta e a coerência na tradução. Tive 

dificuldades na junção das palavras para deixa-las coerentes quando 

traduzidas para a língua inglesa. 

L Sim, no vocabulário e verbos. 

Cary Sim, senti dificuldade na parte do vocabulário. 

Oberyn Pela primeira vez no meu estudo de inglês em sala de aula, a 

professora pediu a tradução de um texto do português para o inglês 

(foi o caso do abstract), e apesar de a princípio achar que a atividade 

seria simples, ela acabou se mostrando mais difícil do que qualquer 

tradução inglês/português apresentado em sala. Foi complicado um 

pouco na tradução de alguns termos técnicos, expressões. 

Phoebe Um pouco, na tradução de algumas palavras, e para passar um texto 

do português para o inglês. 

BrilePipoc Sim a organização das palavras nas frases alguns verbos e o 

vocabulário. 

Joana Sim. O que mais dificultou foi a falta de conhecimento previo de parte 

do vocabulário. 
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  De acordo com Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004), esta produção inicial é 

considerada o primeiro lugar de aprendizagem da SD. Para estes autores, o simples fato de 

realizar uma atividade delimitada de uma forma precisa constitui um momento no qual o 

aprendiz se conscientiza daquilo que está em jogo e de quais são as dificuldades referentes ao 

objeto de aprendizagem, ainda mais se o problema comunicativo a ser resolvido ultrapassa de 

maneira parcial as capacidades de linguagem dos alunos e confronta-os, desta forma, em seus 

próprios limites. Os estudantes perceberam esse confronto ao se depararem com uma 

atividade que exigiu bastante deles, principalmente no que diz respeito ao vocabulário.  

 

5.1.3 Os módulos 

 

Ao falarem sobre o aproveitamento dos módulos, todos os estudantes consideraram 

que as aulas ajudaram a diminuir dificuldades encontradas na primeira produção foram 

amenizadas, principalmente no que se refere ao uso do vocabulário adequado.  

 

QUESTÃO 1 – QUESTIONÁRIO II 

 As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

 

Érica Sim. Na concordância e organização de palavras. 

Hipster Ajudou, diminuíram deficiências na tradução português inglês. 

Paul Sim. A utilização/visualização dos prefixos e sufixos. 

 

Bryan Sim, na rápida leitura, na tradução e na interpretação. 

L Sim, a leitura mais técnica e escolha do vocabulário adequado, sufixos 

e prefixos 

Cary Sim, no reconhecimento de palavras novas, aumento do vocabulário 

Oberyn Sim, na tradução e adaptação do texto. 

Phoebe Sim, a escrita de algumas palavras, uso do vocabulário correto de 

acordo com o contexto. 

BrilePipoc Sim. A dificuldade na adaptação dos textos com o uso do vocabulário 

adequado. 

Joana Sim, deram um norte quanto a organização das palavras, o 

vocabulário. 
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No geral, os estudantes afirmaram que as aulas auxiliaram na melhoria do uso do 

vocabulário adequado e na organização das palavras no texto, ajudando na adaptação no 

decorrer da tradução. Como os conteúdos dos módulos se fundamentaram mais em uma 

gramática discursiva, através do trabalho com a formação de palavras (afixos) e com a 

coerência textual a partir de grupos nominais e do uso de marcadores discursivos, percebemos 

que as aulas auxiliaram os discentes a conseguirem uma melhora significativa. Durante as 

análises dos problemas de escrita dos textos, juntamente com os colegas e com a professora-

pesquisadora, muitos alunos perceberam que cometeram erros de grafia, mesmo sabendo 

escrever tais palavras corretamente. De acordo com as notas de campo da professora-

pesquisadora, estes discentes consideraram que esses deslizes foram resultantes de sua falta de 

atenção. 

Sobre os aspectos positivos e negativos relacionados aos módulos, os estudantes 

consideraram como pontos positivos o trabalho com textos de sua área de atuação e com suas 

necessidades específicas. O ponto negativo principal citado por todos os alunos foi a baixa 

carga horária da disciplina (30h), o que dificulta um trabalho mais profundo. No que diz 

respeito aos aspectos negativos, Paul considerou ainda a falta de assistência individual, 

decorrente da grande quantidade de alunos na turma, o que, de fato dificultou o trabalho da 

professora-pesquisadora na sala de aula. 

 

QUESTÃO 2 – QUESTIONÁRIO II 

Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

 

 

 

 

 

Érica 

Aproximação com a realidade do curso, variedades de atividades são 

exemplos de pontos positivos. 

Um período maior seria mais interessante para se trabalhar mais 

profundamente os conteúdos. O principal ponto negativo da disciplina é a 

carga horária, que em minha opinião é pequena. Se o objetivo é ajudar no 

desenvolvimento da capacidade dos alunos em relação ao Inglês, a 

disciplina deveria ter uma carga horária maior, e deveria ser ministrada 

mais vezes durante o curso. 

 

Hipster 

Positivos: traduções de textos relativos a área e trabalho com conteúdos 

necessários para a melhoria do nosso desempenho. 

Negativos: tempo curto. 

 

 

 

 

 

Positivo: aplicação direta as reais necessidades dos alunos. Negativos: 

falta de assistência individual devido a quantidade de alunos. Por já ter a 

experiência de curso de idiomas e escola, possuía baixa expectativa com o 

curso na faculdade, visto que a carga horaria era baixa e a quantidade de 

alunos era alta, entretanto a forma com a qual foi conduzida (talvez, 
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Paul 

também, por já ter convivido com situações similares), voltada realmente 

na sua aplicação em nossas vidas acadêmicas como traduções e 

construção de abstracts, aproveitei e confirmei alguns pontos que já 

utilizava em outros momentos, como a utilização do dicionário e de 

tradutores on-line. 

 

Bryan 

Lidar com assuntos do cotidiano, trabalho com textos. Esses são os 

positivos. Os negativos são o pouco tempo de estudo que impede um estudo 

mais profundo. 

 

L 

De positivo, a forma em que a matéria foi apresentada e a importância da 

matéria, o que consta de negativo é o tempo das aulas que é curto. 

Cary Um semestre é muito pouco tempo para a matéria. 

 

Oberyn 

Tempo, material didático, como aspecto negativo, pois a matéria não 

recebe a atenção merecida, podendo ter mais carga horária e, 

consequentemente, atividade mais diversificada. Positivo: a tradução de 

texto relacionados ao assunto do curso. 

 

 

Phoebe 

Aspectos negativos foi a falta de tempo e o positivo a utilização de um 

conteúdo contextualizado em a nossa área. Ter um bom material didático, 

uma carga horaria maior, pois sendo o inglês uma língua de extrema 

importância deveria ser tratada com mais cautela, por exemplo, poderiam 

ter dividido a matéria em mais de uma, para que fosse trabalhado mais 

passo a passo. 

BrilePipoc Seria interessante a utilização de outras atividades para compreender 

melhor o conteúdo. Para isso precisaria de mais tempo. 

 

 

Joana 

Aspecto positivo foi a abordagem de trabalhos com temas relacionados a 

nossa área de atuação e o trabalho com textos. Aspecto negativo foi a 

quantidade de horas que é insuficiente para a necessidade do Inglês para o 

curso. Sugestão seria trabalhar bem mais com recursos audio visuais pois 

facilita ainda mais a compreensão do tema.  

 

 

 

Durante as aulas, os estudantes também criticaram o tempo curto da disciplina Inglês 

Técnico Instrumental, que só é oferecida no primeiro semestre do curso de BSI. Esses 

problemas – grande quantidade de alunos e baixa carga horária da disciplina – são questões 

que também afetam o ensino de língua inglesa nos contextos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio (MICCOLI, 2011), que dependem de mudanças mais amplas que envolvem 

políticas públicas voltadas para o ensino de línguas estrangeiras. No caso da turma de BSI, 

essas questões competem à própria instituição
10

, que visa sempre discutir formas de melhorar 

o processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de formar bons profissionais e 

consolidar a cidadania.  

                                                           
10

 Informações sobre o instituto disponíveis no site http://www.conquista.ifba.edu.br. 
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Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de dar algumas sugestões para a 

melhoria do processo desta etapa, como o aumento da carga horária da disciplina – que, como 

já foi dito anteriormente, não depende do professor –, o trabalho com uma variedade maior de 

materiais e o uso mais intenso de recursos audiovisuais. 

 

5.1.4 A produção final 

 

No que diz respeito à produção final, ao comparar esta com a primeira produção, a 

maioria dos discentes percebeu que houve uma melhora em seu desempenho por já estarem 

mais familiarizados com o gênero e pela experiência vivida na produção inicial do texto. 

 

QUESTÃO 3 - QUESTIONÁRIO II 

 Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

 

 

Érica Houve uma melhora, mas, por conta de ter outras atividades fora da disciplina, 

o resultado não foi o esperado 

Hipster Na produção final tive mais facilidade pois já havia uma experiência do texto 

anterior. 

Paul Bom. Poucas. Já com a experiência do que já foi solicitado, pude ver de que 

forma (melhor ou correta) produzir dinamicamente. 

Bryan Houve uma melhoria, mas a maior dificuldade foi mesmo o tempo que impediu 

um maior aprofundamento 

L Meu desempenho foi melhor por estar mais familiarizado com a língua 

Cary Mais ou menos, senti dificuldades em adaptar a linguagem de uma língua para 

a outra. 

Oberyn Houve uma melhora considerável do primeiro texto para o segundo devido o 

uso do tradutor online e de uma melhora de vocábulo de termos técnicos 

Phoebe Bom, senti um pouco de dificuldade na adaptação da nossa língua para a 

língua inglesa. 

BrilePipoc Tive uma boa melhora pois utilizei um tradutor eletrônico. 

Joana A primeira produção foi mais difícil, senti muitas dificuldades, pois a ausência 

de um conhecimento prévio consistente da língua era necessário para um 

melhor aproveitamento da matéria. 

 

 

Nesta fase, conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), os estudantes percebem 

que, ao tomaram consciência dos objetivos a serem alcançados, eles têm um controle maior 

sobre seu próprio processo de aprendizagem, incentivando sua autonomia como aprendizes da 
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língua-alvo. Desta forma, a produção final permitiu que participantes fossem capazes de 

avaliar os progressos que realizados na aprendizagem da língua inglesa e na apropriação do 

gênero estudado. 

Como a utilização do tradutor do Google foi permitida durante a produção final, os 

estudantes também tiveram a oportunidade de falar sobre o auxílio desta ferramenta. É 

interessante ressaltar que, de acordo com as notas de campo da professora-pesquisadora, 

durante esta etapa, a maioria dos estudantes não se limitou a deixar que a ferramenta fizesse o 

trabalho de tradução sozinha; estes buscaram, de fato, usar o tradutor como um facilitador no 

momento da tradução, tentando fazer as adaptações necessárias no intuito de estabelecer a 

coerência textual.  

 

QUESTÃO 4 - QUESTIONÁRIO II 

 Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

 

 

Érica Serve de grande ajuda, pois, o dicionário nem sempre possui todo um 

vocabulário para a atividade. Só precisamos ter cuidado para deixar o texto 

coerente. 

Hipster Facilitou em alguns termos específicos da área que não encontrei no 

dicionário. 

Paul Estas ferramentas são excelentes, entretanto deve-se tomar cuidado, pois, assim 

como o português, o inglês possui suas especificidades como expressões e 

termos técnicos que devem ter o devido tratamento e que, infelizmente, tradutor 

on-line não faz. 

Bryan Na maneira que dá para traduzir textos inteiros sempre analisando a coerência 

da tradução. Tive mais cuidado com a coerência. 

L Foi bastante usado, a ferramenta foi usada para tirar dúvidas. 

Cary Importante, pois facilita a tradução de palavras até então desconhecidas, 

tornando o nosso trabalho mais rápido. Mas tem que ter cuidado e fazer 

adaptações necessárias na tradução. 

Oberyn Foi bastante útil já que o meu dicionário físico não era dos melhores, e o 

Google tradutor apesar de não ser perfeito é um tradutor muito bom, já que 

não só fornece significado das palavras separadas, mas, mostra que quando 

determinado grupo de palavras estão juntas podem significar outra coisa, 

geralmente expressões, que não encontramos em um dicionário comum. 

Phoebe Foi bom pois é uma ferramenta de fácil acesso e que contribuiu para o aumento 

do nosso vocabulário. 

BrilePipoc O tradutor foi de vital auxílio pois sem ele teria demorado muito mais tempo e 

teria ficado com uma qualidade muito baixa. 

 

Joana O tradutor do google ajudou bastante devido a agilidade de tradução que o 

mesmo fornece e como vamos trabalhar com área de tecnologia, voltar a usar 
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somente dicionário (livro) parece um retrocesso no avanço tecnológico. Mas 

temos que usar com cuidado porque nem tudo está correto na tradução, isso 

exige conhecimento da língua 

 

Dos dez participantes, apenas BrilePipoc relatou que, sem a ferramenta, a qualidade de 

sua tradução teria ficado muito baixa, atribuindo exclusivamente ao tradutor a melhora de sua 

produção. De uma forma geral, os estudantes demonstraram que, mesmo utilizando o tradutor 

do Google, é necessário ter um conhecimento da língua-alvo para poder fazer uma tradução 

adequada. 

 

5.2 A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DE INGLÊS E DO ESTUDO DE TEXTOS 

CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS ESTUDANTES 

   

  No que se refere à aprendizagem de inglês e sua relevância para a vida acadêmica e/ou 

profissional dos participantes, todos concordaram que aprender essa língua estrangeira é 

muito importante, pois muitas informações que circulam no curso de BSI estão nessa língua e, 

conforme Paul, “saber meia dúzia de palavras não lhe garantirá um bom emprego ou 

experiências internacionais”. Alguns dos participantes demonstram interesse em ter uma 

experiência internacional, principalmente conhecerem o programa “Ciências sem 

Fronteiras”
11

 do Governo Federal.  

 

QUESTÃO 1 - QUESTIONÁRIO I 

A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

 

 

Érica 

 

Sim. Porque o inglês está sendo muito utilizado em textos, artigos, 

ferramentas entre outros momentos da dia-a-dia acadêmico e profissional. 

Hipster Sim. Pois na área existe muitos textos e termos em inglês. 

 

 

 

Paul 

Sim. Na faculdade, observei que o inglês não é algo acessório e que saber 

meia dúzia de palavras não lhe garantirá um bom emprego ou experiências 

internacionais. Saber, ou pelo menos saber conviver com ele é 

FUNDAMENTAL. Principalmente em minha nova área de atuação, Sistema 

de Informação, onde as informações giram em torno do inglês e que para se 

                                                           
11

Informações sobre o programa disponíveis em http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home.  
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manter atualizado necessita aprender e viver o inglês. 

Bryan Muito importante pois esta linguagem está presente na área da informática, 

o domínio sobre esta linguagem é essencial. 

 

L 

Sim, tanto academicamente quanto profissionalmente a aprendizagem é 

muito importante, pois o inglês é a língua predominante no mundo da 

tecnologia, é uma língua internacional. 

Cary Sim, a área exige que se tenha um conhecimento pois muitas coisas da área 

estão nessa língua e precisamos fazer algumas provas que exigem saber 

inglês também. 

Oberyn Sim, pois há diversos materiais desde manuais às aulas, artigos são em 

inglês, além de ser um diferencial na hora de ser contratado. 

Phoebe Sim, pois o inglês é uma língua universal e diversos livros e sites muito 

importante estão em inglês. 

BrilePipoc É importante pois será muito usado para a criação de programas e 

entendimento e linguagens de programação. 

Joana Não só importante como essencial, pois a maioria dos softwares e as 

linguagens de programação são em Inglês e existem provas de certificação 

que cobram o conhecimento de inglês também. 

 

 

  Phoebe e L citaram o fato da língua inglesa ser uma língua internacional, universal, o 

que torna a aprendizagem da língua mais necessária ainda, pois muitos textos de diversas 

áreas, principalmente das áreas tecnológicas, são produzidos nessa língua. Aprender inglês 

também se torna uma necessidade no curso por causa das provas de certificação que os 

estudantes devem fazer no término do mesmo, provas estas que exigem um conhecimento 

avançado da língua. Segundo as notas de campo da professora-pesquisadora, um fato que 

ajudou bastante durante as aulas com essa turma de BSI é que vários estudantes 

demonstraram gostar muito de inglês, o que facilitou o trabalho em sala de aula. 

  Pensando sobre a importância do ensino de LE, Miccoli (2011, p. 178) afirma que 

 

 

as línguas estrangeiras cumprem um papel no mundo do trabalho, o qual 

cada vez mais exige o conhecimento de duas ou mais língua estrangeiras. 

Um profissional com essa habilidade é disputado por ter acesso à pluralidade 

e diversidade e conhecimento no mundo, tendo capacidade de interagir e de 

ação. Então, o significado da aprendizagem de línguas estrangeiras está na 

ampliação de horizontes e de atuação que permitem.   

  

  

  Em conformidade com esta autora, alguns participantes acreditam que tanto no 

ambiente acadêmico quanto no profissional, o conhecimento dessa língua-alvo é essencial, 

motivando-os ainda mais a buscar aprendê-la. 



59 
 

 

5.3 A RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS E DA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA  

 

  A respeito da importância de se trabalhar com textos que possuam um conteúdo que 

esteja de acordo com a realidade dos participantes, estes relataram que isso os ajuda a se 

familiarizarem com a língua, uma vez que tais assuntos já fazem parte de seu cotidiano, 

tornando a aprendizagem mais interessante por se tratar de algo que faz sentido para eles. 

 

QUESTÃO 5 – QUESTIONÁRIO I 

Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

 

 

Érica 

Os trabalhos realizados com diversos tipos de texto, com textos 

prontos e criação de outros e ainda com artigos que falam sobre 

assuntos atuais e da área do nosso curso, tornou o aprendizado mais 

fácil e prazeroso. 

Hipster Muito importante, pois facilita em outras matérias que usam termos 

em inglês e como já conhecemos algumas coisas em português isso 

ajuda na compreensão do inglês. 

Paul De elevada importância, devido a sua utilização intensa no ambito 

profissional, consequentemente eleva seu conhecimento na língua 

Bryan Quando o conteúdo faz parte do nosso cotidiano, há uma maior 

facilidade em querer aprender, saber para que serve ajuda muito. 

L É muito importante, pois nos aproxima do idioma de maneira mais 

fácil. 

Cary Agregam conhecimento sobre a área e familiariza o profissional com a 

língua. 

Oberyn A apresentação dos textos com temas ligados ao nosso curso, além de 

incentivar a aprender mais sobre determinados assuntos, deixou a 

tradução mais leve já que era assunto de nosso interesse, além de 

contribuir no vocabulário mais técnico presente na nossa área de 

atuação 

Phoebe Foi de grande importância trabalhar com textos relacionados à nossa 

área facilitando muito na compreensão de certos termos e na obtensão 

de mais informações a partir desses textos, aumentando o nosso 

vocabulário. 

BrilePipoc Avalio positivamente pois é a melhor forma de aprendizagem quando 

você parte da sua própria realidade. 

Joana É de extrema importância, pois estimula o aprendizado. 
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  Em relação à análise que os discentes fizeram da relevância da sequência didática (SD) 

para a sua aprendizagem de inglês, estes disseram que consideraram o trabalho com a SD 

importante para o processo de aprendizagem, principalmente por trabalhar com a escrita e 

reescrita de texto. Embora muitos tenham sentido dificuldades pela complexidade inicial do 

trabalho, perceberam que, com as aulas, algumas questões ficaram mais claras, principalmente 

no que se refere ao vocabulário. Ao contrário de trabalhos que são ascendentes – vão do 

simples ao complexo – nesse procedimento, partimos da complexidade de uma tarefa e 

somente depois fomos para uma etapa mais simples – os módulos – retornando, 

posteriormente, para o complexo – a produção final (CRISTÓVÃO, 2001; DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

 

QUESTÃO 5 - QUESTIONÁRIO II 
 

Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

 

 

Érica Muito importante, pois, facilitou nas traduções e estreitou mais a intimidade 

com a língua. A sequência seguida durante o período letivo também foi de 

grande importância, pois, nos permitiu acompanhar a evolução da turma. 

Algo dificilmente aconteceria se aulas fossem conduzidas de outro jeito.  

Hipster Muito importante porque nos ajuda trabalhando com textos, escrevendo 

reescrevendo, ampliando o vocabulário. 

Paul Elevada: pois acho mais eficaz partindo do complexo e vendo as coisas se 

tornando mais simples. 

Bryan O trabalho quando feito em sequência fica organizado e de fácil 

entendimento. 

L Achei interessante, mas difícil porque já começou com a tradução do 

português para o inglês. Mesmo assim, com as aulas foi ficando mais 

simples e na reescrita senti mais facilidade. Acho que esse tipo de trabalho 

auxilia bastante no aprendizado da língua. 

Cary Importante. As aulas fora da sequência também são importantes, mas na 

sequência o trabalho com o texto ajudou muito. 

Oberyn Importante, ajuda na melhoria das dificuldades encontradas a partir da 

escrita do texto. 

Phoebe Foi muito importante o trabalho em sequencia, para que fosse reconhecido 

primeiro o problema para depois ser trabalhado. E trabalhou bastante com 

as dificuldades. 

BrilePipoc É muito relevante pois trabalha com a escrita e reescrita dos textos. 

Joana Relevante na construção do conhecimento. Ficou difícil logo de início mas 

tem as aulas que esclarecem algumas coisas e podemos reescrever o texto, 

isso ajuda. 
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O fato de terem a oportunidade de reescrever o texto e discutir as possibilidades de tradução 

tanto com a professora-pesquisadora quanto com os outros colegas permitiu que os estudantes 

se desenvolvessem como aprendizes da língua inglesa no decorrer dessa trajetória, mesmo se 

tratando de um tempo curto. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), este tipo de 

trabalho é baseado numa perspectiva interacionista, construtivista e social, e tem como 

finalidade a realização de atividades que sejam estruturadas, intensivas e intencionais, 

buscando uma adaptação às necessidades particulares dos aprendizes envolvidos no processo. 

  De acordo com Miccoli (2011, p. 181-182),  

 

O aluno se tornará mais confiante e participativo ao vivenciar um ambiente 

em sala de aula, no qual suas dificuldades sejam respeitadas, por serem 

naturais e esperadas em qualquer processo de aprendizagem.  O professor 

que conduzir as atividades pedagógicas, participando ativamente das tarefas 

realizadas por seus alunos, oferecendo sugestões, motivando, questionando e 

compartilhando com eles suas observações sobre o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, seguramente, os levará a desenvolver uma 

relação positiva com suas emoções. Em sala de aula, isso se traduzirá numa 

participação mais ativa e segura, na medida em que os alunos se sentirão 

respeitados nas suas dificuldades. Essa participação, por sua vez, levará a 

uma independência gradual, que eventualmente lhes permitirá viver a 

autonomia e a responsabilidade por seu próprio aprendizado. 

 

 A participação do aluno em sala de aula é, portanto, de extrema importância, promovendo 

a sua superação diante dos obstáculos, incentivando-o a buscar sua autonomia e a aprender a 

língua-alvo de maneira eficaz de acordo com seus objetivos. 

Ao serem questionados a respeito da importância do reconhecimento do gênero textual 

abstract e dos conteúdos veiculados por este para a vida acadêmica e/ou profissional, a 

maioria dos participantes mencionou que o estudo desse gênero é significativo porque será 

útil no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Além disso, citaram a relevância de se estudar 

e se familiarizar com este gênero para produzirem e lerem artigos na sua área de atuação. 

Oberyn citou que o fato de estarem estudando o mesmo assunto na disciplina Português 

Instrumental ajudou a estabelecer uma conexão legal entre os conteúdos. 

 

 

QUESTÃO 6 - QUESTIONÁRIO II 

 

O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 
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Érica Em relação ao abstract, a tradução e “elaboração” de um texto desse 

gênero, ajudou a compreender o que será feito em nosso trabalho de 

conclusão de curso, além é claro de possíveis trabalhos futuros que 

necessitem desse tipo de texto, na elaboração de artigos, monografias, 

provas de certificação, etc 

Hipster É importante para a publicação de artigos, participação em congressos, 

monografia.  

 

Paul Sim. Será bem útil na elaboração do TCC e também na produção de artigos 

na área. E podemos ter acesso a vários textos da área que estão em inglês.  

Bryan O abstract é necessário quando estiver na produção do TCC. Abstract é um 

resumo, a noção desse gênero é cobrada e essencial, pois através dele temos 

noção de uma obra sem tê-la lido.  

L Sim, vai facilitar na compreensão de textos, escrita do TCCe de alguns 

artigos e nas provas de especializações futuras que requerem conhecimento 

avançado em inglês. 

Cary Sim, já ficamos familiarizados com esse gênero que antes não sabíamos 

muito. Vai ajudar na escrita de artigos, no tcc. 

Oberyn Sim. Eu gostei bastante do trabalho com o gênero de texto abstract, já que 

além de ser muito importante para nós devido ao TCC, estávamos estudando 

o mesmo assunto em português o que criou uma conexão legal. Só gostaria 

que ambas as matérias fossem apresentadas mais pra frente no curso para 

termos um auxílio enquanto fazemos o nosso próprio abstract e também um 

pouco mais de carga horária para matéria de inglês, que a meu ver é muito 

mais importante e útil do que algumas outras. 

Phoebe Sim, pois é um gênero que ajuda muito na nossa profissão pois esta área é 

voltada para tecnologia, o que faz com que muita coisa seja em inglês, como 

artigos, livro, sites, etc. Com o abstract tive a oportunidade de trabalhar 

com a tradução de um texto para o inglês o que ainda não tinha tido 

anteriormente. 

BrilePipoc Sim pois será necessário em trabalhos futuros e nos ajuda a ter mais 

vocabulário da área. 

 

Joana São significativos, pois na conclusão do curso, até mesmo na produção de 

artigos no decorrer do mesmo esse conhecimento é necessário. 

 

  

Faz-se necessário que o trabalho com necessidades específicas busque privilegiar 

gêneros textuais que sejam essenciais para a vida acadêmica e/ou profissional dos estudantes, 

no intuito de promover aprendizagem das características contextuais, linguístico-discursivas e 

organizacionais desses gêneros, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento de 

capacidades de linguagem (BEATO-CANATO, 2011). No caso do gênero trabalhado com a 

turma de BSI, percebemos que se trata se um gênero relevante não apenas pelas características 

organizacionais deste, mas também pelo tipo de conteúdo veiculado a partir do mesmo. 
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A compreensão que os estudantes tiveram do gênero abstract, reconhecendo seu 

contexto de produção e os conteúdos que são mobilizados por este gênero, faz referência às 

capacidades de ação (CRISTÓVÃO, 2009). Estas capacidades dizem respeito aos objetivos de 

determinado gênero, à utilização do espaço-tempo e às escolhas de temas e conteúdos 

realizadas para a sua produção. Vale salientar, que toda ação de linguagem envolve várias 

capacidades da parte do aprendiz: para que haja uma comunicação efetiva, é necessário que se 

adapte às características do contexto e do referente (capacidades de ação), mobilize modelos 

discursivos (capacidades discursivas) e domine as operações psicolinguísticas e as unidades 

linguísticas próprias daquele determinado gênero (capacidades linguístico-discursivas) 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 1999, p. 6). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerar as necessidades e objetivos do aluno é fundamental na elaboração de um 

plano de ensino dentro de uma abordagem instrumental (COELHO, 2011). Tal característica 

também é própria do ensino comunicativo, o qual compartilha outras características 

semelhantes como o trabalho com uma gramática discursiva, considerando conteúdos e temas 

relacionados às áreas de atuação dos estudantes, uma vez que o sentido do texto recebe uma 

atenção maior do que a estrutura gramatical. Na tentativa de contemplar essas necessidades e 

objetivos dos aprendizes, adotamos como perspectiva teórica o interacionismo 

sociodiscursivo, a partir da qual é proposto um trabalho processual, organizado em sequências 

didáticas que objetivam o desenvolvimento de capacidades de linguagem consideradas 

necessárias para que os estudantes possam agir em contextos específicos. 

Pensando, portanto, na importância de trabalhar numa perspectiva que leve em conta 

as necessidades dos estudantes para o uso de da língua inglesa (LI) em situações reais 

acadêmicas e/ou profissionais, a professora-pesquisadora, responsável pelo presente estudo, 

realizou uma pesquisa-ação durante uma sequência didática (SD) desenvolvida com 

estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus de Vitória da Conquista. 

Este estudo foi realizado com a finalidade de investigar como um trabalho processual 

com o gênero textual abstract, organizado em uma sequência didática, pode contribuir para 

que os participantes se desenvolvam como aprendizes de inglês para agirem socialmente na 

sua área de atuação acadêmica e/ou profissional. Para nortear o estudo, foram estabelecidas as 

seguintes questões de pesquisa: 

a) Como os participantes analisam as contribuições da sequência didática para seu 

desenvolvimento como aprendizes de inglês? 

b) Para os participantes, de que forma o reconhecimento do gênero textual abstract, sua 

relação com o contexto de produção e mobilização de conteúdos auxiliam os mesmos em sua 

vida acadêmica e profissional? 

  No intuito de responder às perguntas dessa pesquisa, primeiramente, analisamos os 

dados referentes às considerações que os participantes fizeram de cada etapa da SD – a 

apresentação da situação, a primeira produção, os módulos e a produção final.  

Posteriormente, considerando estes dados, verificamos aqueles referentes à avaliação que os 
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participantes fizeram da importância da aprendizagem de inglês e do estudo de textos 

vinculados à sua realidade e da relevância do trabalho com gêneros textuais e da sequência 

didática para a vida acadêmica e/ou profissional dos estudantes. 

  Tomando como base os dados analisados, observamos algumas das principais 

contribuições da SD para a vida acadêmica e/ou profissional dos discentes. Pontuamos, a 

seguir, as principais contribuições, tecendo considerações embasadas nos pressupostos 

teóricos que sustentam este estudo. 

 

Estudo de uma língua estrangeira e de um gênero textual relevante para a vida acadêmica e 

profissional dos discentes 

  

Por se tratar de um gênero de texto muito comum e solicitado no contexto acadêmico 

– tanto em relação à leitura quanto à escrita –, os alunos concordaram que a proposta de 

estudar o gênero abstract foi bastante relevante. Trata-se de um gênero complexo, que ainda 

não era ainda dominado pelos estudantes. É exatamente a partir deste tipo de gênero – gêneros 

que os aprendizes têm mais dificuldades para acessar de uma forma espontânea (BAKHTIN, 

1992; DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) –, que as sequências devem ser 

elaboradas. Desta maneira, estas se tornam uma excelente oportunidade para que estes 

aprendizes tenham acesso a novas práticas de linguagem que, geralmente, são dificilmente 

domináveis. Como se tratava de um gênero mais complexo abordado dentro de uma tarefa 

complexa, os alunos foram confrontados em seus próprios limites, principalmente no que se 

refere à primeira produção, etapa na qual sentiram dificuldades. 

Nessas novas práticas, certas capacidades são necessárias da parte do aprendiz: a 

adaptação às características do contexto e do referente da situação de comunicação, a 

mobilização de modelos discursivos e o domínio das unidades linguísticas e das operações 

psicolinguísticas (CRISTÓVÃO, 2009). Em relação ao uso do conhecimento desse gênero em 

situações específicas, os participantes pontuaram que se trata de um estudo significativo, pois 

será útil no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, ao se familiarizarem com tal gênero, 

têm mais facilidade para poderem produzir e ler artigos na sua área de atuação. 

  No decorrer da sequência, os estudantes tiveram a oportunidade de escrever e 

reescrever o texto, discutindo as possibilidades de tradução tanto com a professora-

pesquisadora quanto com os colegas. Isso promoveu o desenvolvimento dos estudantes como 

aprendizes da LI no decorrer dessa trajetória, mesmo se tratando de um tempo curto. Embora 

o trabalho não tenha envolvido muitos exemplos do gênero textual abstract e o resumo 
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escolhido para ser traduzido tenha sido um texto curto, os participantes demonstraram 

empenho para realização das atividades e desejo de desenvolver a própria autonomia. 

  Em relação ao trabalho com textos sociais vinculados à realidade dos estudantes, a 

maioria deles disse que isso facilitou a tradução, contribuindo para a aprendizagem do 

vocabulário técnico da área. Além disso, fazer a tradução de um texto que trata sobre a 

informática os auxiliou a se familiarizarem com a língua, pois estes conteúdos fazem parte de 

seu dia-a-dia – seja no ambiente acadêmico, seja no meio profissional. Isso permitiu que a 

aprendizagem ficasse mais interessante por se tratar de algo que faz sentido para os 

participantes.  

  O trabalho com o gênero abstract permitiu o estudo desses textos autênticos que 

circulam no contexto de atuação dos estudantes. Sobre a importância do trabalho através de 

textos, Lima (2009, p. 51) afirma que o ensino de língua estrangeira 

 

deve ser organizado em torno do estudo do texto (textos de todos os 

[...] gêneros, em seu sentido mais amplo e profundo, no nível do 

discurso, implicando o conhecimento da noção dinâmica de 

textualidade e discursividade), uma vez que o texto faz girar todas as 

dimensões desse ensino: lexical, gramatical, semântica, estética, 

política, cultural etc. 

 

  Por meio do uso de textos de diversos gêneros, é possível realizar atividades coerentes 

com as necessidades dos aprendizes, nas quais conteúdos como os gramaticais e lexicais 

possam ser estudados tomando por base um texto sócio-historicamente situado. 

  No que diz respeito ao ensino de língua inglesa como via de acesso à comunidade 

científica nacional e internacional, segundo Motta-Roth e Hendges (1998), para que se tenha 

condições de tomar ocupar espaço nessa comunidade, é preciso ser competente no registro 

acadêmico em inglês, participando ativa e criticamente nos eventos internacionais. Estudar o 

gênero abstract cria oportunidades para que os participantes possam se desenvolver 

academicamente nesse tipo de registro, abrindo portas no que se refere à participação em 

eventos internacionais, publicações em revistas diversas. O contato com esse gênero também 

auxilia o discente na leitura de abstracts, possibilitando a ampliação do conhecimento 

científico do mesmo. 

  Outra razão pela qual os estudantes precisam adquirir conhecimento da LI é a 

relevância dessa língua para o mercado de trabalho. Os estudantes precisam, ao terminarem o 

curso, participar de provas de certificação da área, nas quais se exige um saber avançado da 

língua. Além, conforme os participantes citaram que muitas informações presentes no curso 
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de BSI e nas áreas tecnológicas como um todo estão em língua inglesa, o que torna o 

aprendizado dessa LE ainda mais necessário. Embora os estudantes tenham utilizado o 

tradutor do Google durante a produção final, muitos consideraram necessário ter certo 

conhecimento da língua-alvo para traduzir de uma maneira adequada. Desta forma, a 

utilização da ferramenta nesse contexto implica necessariamente um domínio mínimo da LI.  

Além disso, vale salientar que o Governo Federal tem incentivado jovens estudantes 

tanto dos cursos de graduação quanto dos de pós-graduação com o programa “Ciências Sem 

Fronteiras”
12

. Este programa visa promover, através do intercâmbio e da mobilidade 

internacional, a consolidação, expansão e internacionalização da tecnologia e da ciência, da 

competitividade e da inovação brasileira. Por ser uma língua franca, o conhecimento do inglês 

é, na grande maioria das vezes, o mais requisitado. Alguns alunos, durante as aulas, 

conversaram a respeito deste programa e demonstraram interesse em fazer parte do mesmo. 

Nesse caso, a exigência em relação ao domínio da língua é ainda maior, pois o estudante 

precisa dar conta das quatro habilidades: ler, escrever, ouvir e falar.  

 

Processo colaborativo: participação dos alunos na construção da sequência didática 

 

Após a realização dos módulos, os participantes puderam dar algumas sugestões para a 

melhoria do processo dessa fase, como o aumento da carga horária da disciplina – uma 

questão não depende da decisão do professor –, e o trabalho com uma variedade maior de 

materiais e o uso mais intenso de recursos audiovisuais. Além disso, durante as aulas dessa 

etapa, a professora-pesquisadora e os discentes conversaram bastante sobre o uso do tradutor 

do Google e acordaram que tal uso seria interessante no momento da produção final, 

facilitando a tradução. Mesmo com a utilização do tradutor, os estudantes demonstraram 

esforço na busca pela tradução correta, consultando dicionários, esclarecendo dúvidas com os 

colegas, consultando a professora-pesquisadora. Esse processo colaborativo é de suma 

importância, levando em conta que, no processo de elaboração de um curso baseado em uma 

abordagem instrumental, à medida que o professor passa a se tornar pesquisador, designer e 

avaliador de material didático, o aluno passa a ser parceiro, sendo co-responsável pela 

aprendizagem (RAMOS, 2005). 

                                                           
12

 Informações sobre o programa Ciência Sem Fronteiras disponível no site 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa. 
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De acordo com Rajagopalan (2006), essa atitude de respeitar a visão do estudante 

contrasta de maneira gritante com a orientação da linguística teórica, que postula que o leigo 

nada tem a ensinar ao perito. Para esse autor, de uma ou outra maneira, a cada dia, está 

ganhando mais adeptos o pensamento de que, no momento de planejar o currículo e de 

elaborar a metodologia de ensino de línguas, é necessário valorizar e considerar o 

conhecimento que os próprios aprendizes já possuem e aplicam como um dos fatores 

relevantes na tarefa de aprender. 

  Para garantir esse trabalho de colaboração entre professor e estudantes, conforme 

Cristóvão (2009, p. 309), uma sequência didática deve contemplar:  

 

a) uma esfera de atividade em que o gênero circule; b) a definição de uma 

situação de comunicação na qual a produção se insere; c) conteúdos 

apropriados; d) a disponibilização de textos sociais (de circulação real) como 

referência para os alunos; e) uma organização geral de ensino que vá ao 

encontro das transformações desejadas; f) atividades que contribuam para 

que os objetivos sejam alcançados; g) propostas de percursos e situações que 

levem o aluno a atingir os objetivos desejados. 

 

  Embora algumas dificuldades tenham surgido durante o curto percurso da SD 

realizada com a turma de BSI, o presente estudo buscou contemplar esses pontos citados pela 

autora. Promover um trabalho processual, organizado em uma sequência didática, no qual se 

insere ainda uma pesquisa-ação, demanda bastante tempo e uma elaboração criteriosa de 

objetivos a serem alcançados para que ocorra a melhora desejada na prática. Devido à falta de 

tempo e à grande quantidade de alunos na turma, a professora-pesquisadora teve dificuldades 

para realizar atividades mais diversificadas e promover a produção de mais textos, atividades 

que poderiam ajudar a ampliar o conhecimento de LI dos alunos e a familiarização com o 

gênero abstract e outros gêneros acadêmicos.  

  Dentro de uma perspectiva sociointeracionista, realizar esse tipo de procedimento 

através da colaboração dos discentes, estimulando o método indutivo, é totalmente relevante, 

pois o professor deixa de ser um transmissor de conhecimento, criando oportunidades 

adequadas de aprendizagem e permitindo que os aprendizes tenham participação ativa nesse 

processo (CRISTÓVÃO, 2009). Ao refletir sobre como promover o sucesso na aprendizagem 

de língua estrangeira por meio da colaboração, Leffa (2011) pontua uma linha de ação em três 

etapas: a criação de uma parceria entre professor e alunos, para que se forme uma comunidade 

na sala de aula; o estabelecimento, em conjunto, dos objetivos almejados; e a busca de meios 

necessários para que tais objetivos sejam alcançados. É por meio desse tipo de interação que 
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os estudantes tomam consciência das habilidades e dos tipos de compreensão utilizados nos 

textos sociais, internalizando-os de forma gradual, regulando e estruturando suas próprias 

estratégias de aprendizagem (PINTO, 2010). 

  

Outras contribuições: sugestões para prática pedagógica e para pesquisas futuras 

   

  Através deste estudo, pudemos também elaborar algumas sugestões para pesquisas 

futuras e para a melhoria da prática pedagógica. Seria ideal, por exemplo, um estudo mais 

longo com o intuito de trabalhar com gêneros diversos, pois, de acordo com Beato-Canato 

(2011), o trabalho realizado por meio de uma sequência didática pode levar muitas horas de 

estudo de um determinado gênero com a finalidade de garantir que a língua estrangeira seja 

compreendida como uma prática social e o texto como um instrumento semiótico para que o 

estudante possa agir em contextos específicos. Mas, para que isso aconteça, é preciso que haja 

mais tempo para desenvolvimento da sequência. Conforme Beato-Canato (2011), o curto 

espaço de tempo disponível no ensino de línguas para fins específicos dificulta a aplicação 

desse tipo de proposta. 

  Como seria necessária uma carga horária maior, esse trabalho seria elaborado e 

realizado de uma maneira melhor durante um ano letivo no Ensino Fundamental ou no Médio. 

Cristóvão (2009), por exemplo, esclarece pressupostos relacionados à construção e produção 

de SDs baseados no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) em experiências de elaboração 

dessas sequências para o ensino de inglês na educação básica. No caso de uma sequência 

desenvolvida com o gênero textual abstract, seria interessante explorar também gêneros que 

se relacionam diretamente com esse gênero, como as palavras-chave e o artigo científico, por 

exemplo. 

  No que diz respeito não só ao processo de ensino-aprendizagem, mas também à 

pesquisa, uma possibilidade é fazer a análise dos textos dos estudantes sob o foco 

metodológico da Linguística de Corpus. Trata-se de uma metodologia consideravelmente 

nova para estudos da língua, que pode ser aplicada a muitas áreas linguísticas, e envolve a 

pesquisa baseada em corpus (VASILÉVSKI, 2007). Uma análise sob esse viés metodológico 

permitiria, com uma maior precisão, uma avaliação do aprendizado do aluno no decorrer da 

sequência: do seu progresso, da superação de suas dificuldades e da 

aquisição/desenvolvimento dos conhecimentos necessários para a elaboração de determinado 

gênero. 
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  Observando os dados analisados, o desenvolvimento dos alunos sob a perspectiva dos 

mesmos e considerando os pressupostos teóricos adotados, percebemos que adotar a pesquisa-

ação como foco metodológico possibilitou não apenas a busca pelo saber científico por si 

próprio: o estudo promoveu o crescimento da docente responsável pela pesquisa, como 

pesquisadora e como professora, a busca pela melhoria da sua prática pedagógica e a tentativa 

de criar oportunidades para que os estudantes do curso de Sistemas de Informação se 

desenvolvessem como aprendizes da LI para que pudessem atuar efetivamente no contexto 

acadêmico e/ou profissional. Embora dificuldades como a carga horária curta, por exemplo, 

tenham surgido, houve uma melhora considerável no desenvolvimento dos alunos, 

estimulando-os, também, a criar estratégias próprias no intuito de aprenderem a LI de uma 

maneira eficaz. Sabemos que a aprendizagem de uma LE não depende exclusivamente do 

ambiente de sala de aula: é preciso despertar nos estudantes o desejo de ir além dos limites de 

tempo e espaço impostos pela sala de aula, para que estes busquem novas experiências com a 

língua-alvo (PAIVA, 2009).  

  Desta forma, esperamos que o presente estudo funcione como um agente estimulador 

para que outros professores-pesquisadores se interessem em estreitar os laços da teoria e da 

prática, permitindo a troca de saberes dentro e fora da sala de aula, com a finalidade de tornar 

o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, seja sob a abordagem instrumental ou 

sob outras abordagens, mais dinâmico, eficaz e contextualizado com as necessidades e 

objetivos dos aprendizes. 
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APÊNDICE A – Solicitação de autorização para realização da pesquisa 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

Av. Amazonas, nº 3.150, Bairro Zabelê – Vitória da Conquista - BA, CEP 45.030-220 

Tel: (0xx77) 3426-2271/5211 – Fax: (0xx77) 3426-2421 

CDNC – COORDENAÇÃO DE NÚCLEO COMUM 

 

Memo                           Em 12 de novembro de 2012 

 

 

Ao: DEPEN 

Sr. Durval de Almeida Souza 

 

 

Assunto: Autorização de pesquisa 

 

 

Eu, Daniela Moreira Duarte, venho solicitar o consentimento para a realização de uma 

pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, orientada pelo 

professor Dr. Diógenes Cândido de Lima e intitulada: “GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE 

INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS: uma experiência com estudantes do curso de 

Sistemas da Informação”. As informações a seguir esclarecem aspectos da pesquisa: 

1) A pesquisa-ação destina-se a coletar informações dos alunos sobre sua aprendizagem de 

inglês sob uma abordagem instrumental e também visa contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem da língua; 
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2) A geração de dados se dará através da aplicação de questionários, da produção escrita 

dos alunos, das notas de observação da professora-pesquisadora e de uma entrevista 

semiestruturada; 

3) As informações obtidas através da participação dos alunos não permitirão a identificação 

dos mesmos, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação das informações em 

questão se dará no âmbito acadêmico, na área da Linguística Aplicada. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação, espero que o estudo traga contribuições relevantes 

para o processo de aprendizagem dos meus alunos, uma vez que este tipo de pesquisa visa 

também uma melhoria da prática pedagógica e o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos aprendizes. 

 

 

                                                        Atenciosamente, 

 

 

 

 
Daniela Moreira Duarte 

Professora de Língua Inglesa do IFBA – Vitória da Conquista 
Aluna do Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da UESB 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento para os participantes maiores de idade 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Termo de consentimento 

 

Eu,......................................................................................................................................., 

tendo sido convidado(a) a participar desta pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 

recebi da pesquisadora Daniela Moreira Duarte as seguintes informações que me fizeram entender 

sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

1) A pesquisa destina-se a coletar informações dos alunos sobre sua aprendizagem de inglês sob uma 

abordagem instrumental; 

2) A geração de dados se dará através da aplicação de questionários, das anotações da professora-

pesquisadora e de uma entrevista semiestruturada; 

3) As informações obtidas através de minha participação não permitirão a identificação da minha 

pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação das informações em questão se dará no 

âmbito acadêmico, na área da Linguística Aplicada. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das responsabilidades que 

a minha participação implicam, concordo em participar e, por isso, DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO OBRIGADO(A). 

Vitória da Conquista, ______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) voluntário(a)                Assinatura da responsável pelo estudo 

 

Dados do(a) voluntário(a): 

Endereço:____________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_________________________ Celular: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento para os participantes menores de idade 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Termo de consentimento 

 

Eu,......................................................................................................................................., 

tendo sido convidado(a) a participar desta pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 

recebi da pesquisadora Daniela Moreira Duarte as seguintes informações que me fizeram entender 

sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

1) A pesquisa destina-se a coletar informações dos alunos sobre sua aprendizagem de inglês sob uma 

abordagem instrumental; 

2) A geração de dados se dará através da aplicação de questionários, de atividades de produção textual 

e das anotações da professora-pesquisadora; 

3) As informações obtidas através de minha participação não permitirão a identificação da minha 

pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação das informações em questão se dará no 

âmbito acadêmico, na área da Linguística Aplicada. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das responsabilidades que 

a minha participação implicam, concordo em participar e, por isso, DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO OBRIGADO(A). 

 

Vitória da Conquista, ______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) voluntário(a)                Assinatura da responsável pelo estudo 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pelo(a) voluntário(a) 

 

Dados do(a) voluntário(a): 

Endereço:____________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_________________________ Celular: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário I 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício:                                             Sexo: ( ) M  ( ) F      Idade:  

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 
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APÊNDICE E – Questionário II 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO II 

 

Nome fictício: 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 
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ANEXO A – A autorização do Instituto Federal para realização da pesquisa 
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ANEXO B – Exemplo de texto do gênero textual abstract 

 

LOURENÇO, Cíntia de Azevedo Lourenço. Modelagem de dados como ferramenta de análise e padrões de 

metadados em bibliotecas digitais: o padrão de metadados brasileiro para teses e dissertações segundo o modelo 

entidade-relacionamento. 2005. 161 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da 

Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.   

 RESUMO 

Nas últimas décadas, com a automatização dos sistemas de informação e com o advento das bibliotecas digitais, 

normas, padrões e técnicas da biblioteconomia têm sido amplamente discutidos, analisados, reavaliados e 

reestruturados. Dentre esses se incluem os instrumentos normativos destinados à representação descritiva, como 

o Formato de Catalogação Legível por Computador, MARC, o Código de Catalogação Anglo-Americano, sigla 

em inglês AACR e a Norma Internacional de Descrição Bibliográfica, ISBD, instrumentos esses que têm se 

constituído em objetos de estudos teóricos, visando-se ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos padrões de 

metadados para bibliotecas digitais. O objetivo dessa tese foi analisar o padrão brasileiro de metadados para 

Teses e Dissertações, o MTD-BR, utilizado no projeto da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, patrocinado 

e dirigido pelo Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, IBICT, utilizando a metodologia de 

modelagem de dados, de acordo com as Exigências Funcionais para Descrição Bibliográfica, FRBR, proposta 

por um grupo de estudos específico da Federação Internacional das Associações de Bibliotecas, IFLA, baseada 

no modelo entidade-relacionamento, MER. Esta metodologia foi aplicada inicialmente ao ISBD(G) e os 

resultados foram apresentados no relatório final do FRBR. Deste trabalho, a mesma metodologia foi a base de 

dois estudos realizados por Tom Delsey, da Biblioteca Nacional do Canadá, sendo aplicada ao MARC e ao 

AACR. Na presente tese, a aplicação desta metodologia de modelagem de dados ao padrão do MTD-BR, será a 

primeira iniciativa no Brasil de aplicação da metodologia do FRBR. Este estudo, apresenta as potencialidades da 

modelagem de dados na construção de bibliotecas que digitais. De acordo com os resultados desta pesquisa, foi 

possível também identificar alguns pontos de reflexão no desenvolvimento de uma versão nova do padrão do 

MTD-BR, além das propostas de ampliação dos elementos de metadados deste padrão. Conseqüentemente, 

evidenciou-se ser essencial que novos estudos devem ser realizados, usando a aplicação desta metodologia aos 

outros padrões de metadados, mesmo que analisados com outras ferramentas de modelagem de dados, como o 

modelo orientado a objeto, amplamente aplicado à projetos de sistemas de informação, considerando sua relação 

com as normas, princípios e instrumentos da biblioteconomia. Esperar-se-á que não somente a representação 

descritiva possa ser melhorada com este tipo dos estudos, mas também a área de representação temática.  

Palavras-Chave: Representação descritiva; Metadados, Padrões de metadados; Biblioteca digital; Modelagem 

de dados; Modelo entidade-relacionamento; Padrão de metadados para teses e dissertações, MTD-BR; Teses e 

dissertações. .  

 ABSTRACT  

In the last decades, with the automation of the information systems and with the advent of digital libraries, 

norms, standards and techniques of the librarianship have been widely argued, analyzed, reevaluated and 

reorganized. Among these document organizing instruments there are rules and standards destined to the 

descriptive representation, like the Machine Readable Cataloguing Format, MARC, the Anglo-American 

Cataloguin Rules, AACR and the International Standard Bibliographic Descriptions, ISBD, that actually has 

been material for theoretical studies having as aim the development of the metadata standards for treatment of 

information for digital libraries. The objective of that thesis went analyze the pattern metadata Brazilian for 

Theses and Dissertations, MTD-BR, used in the project of the Digital Library of Theses and Dissertations, 

sponsored and directed by the Brazilian Institute of Scientific and Technological Information, IBICT, using the 

methodology of data modeling,  

in agreement with the Functional Demands for Bibliographical Description, FRBR, proposed by a specific group 

of studies of the International Federation of the Associations of Libraries, IFLA, based on the model entity-

relationship, MER. Initially this methodology was applied ISBD(G) and the results were presented in the final 

report of FRBR. Of this work, the same methodology went to base of two studies accomplished by Tom Delsey, 

of the National Library of Canada, being applied MARC and AACR. In to present thesis, the application of this 

methodology of data modeling to the pattern of MTD-BR, will be the first initiative in Brazil of application of 

the methodology of FRBR. This study, presents the potentialities of the data modeling in the construction of 
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libraries that digital. According to this research  

results, it is possible also to identify some points to be reflected in the development of a new version of the 

MTD-BR standard, beyond proposals of magnifying of the metadata elements of this standard. Therefore, it was 

been evidenced to be essential that new studies must be carried out, using the application of this methodology to 

the other metadata standards, even though analising others tools of data modeling as the one intitled oriented 

object model, largelly applied for the information system project, considering its interface with librarianship 

norms, principes and instruments. It would be expected that not only the descriptive representation could be 

improve with this kind of studies, but also the area of thematic representation.  

Keywords: Descriptive representation; Metadata; Metadata standards; Digital library; Modeling of data; Entity 

Relationship Model; Metadata Format for Thesis and Dissertations, MTD-BR; Thesis and Dissertations.  
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ANEXO C – Texto sobre Resumo/Abstract 

 

Resumo/Abstract 

 O objetivo do resumo não é servir de introdução ou de apresentação do conteúdo na ordem em 

que eles aparecem.  

 É um parágrafo composto de frases coerentes com os objetivos pretendidos e as conclusões 

alcançadas no artigo; agregar, sem sobrecarregar demais, todo o tipo de informação nova, mas 

relevante, que contenha o artigo.  

 Quanto ao conteúdo, o resumo deve incluir, de forma detalhada, mas sucinta, os resultados e 

conclusões do artigo, ajustando-se ao espaço a ele destinado. Deve, adicionalmente, indicar 

dentre limites, todo tipo de informação nova, mas relevante, que contenhas o artigo. (Idem 

parágrafo anterior!!!!!)  

 O resumo tem duas finalidades principais:  

* Proporcionar aos leitores informações suficientes que lhes permitam julgar se é  conveniente 

fazer uma leitura aprofundada do texto. 

* Acelerar a atividade dos serviços de uma biblioteca ou de rede de prestação eletrônica de 

serviços bibliográficos. 

 Recomenda-se um resumo com 200 a 250 palavras, respeitando os limites impostos pela 

publicação.  

 Não deverá conter dados ou considerações que não figurem no corpo do artigo nem detalhes 

de interesse secundário.  

 Um resumo deve ser auto-explicativo: evitam-se referências a seções, figuras ou tabelas ou 

outras partes quaisquer do corpo do artigo.  

 O texto do resumo não deve ser escrito na primeira pessoa, pois no resumo não é o autor quem 

fala.  

 Qualificar o modo como foram tratados os diversos aspectos do assunto com adjetivos como 

sucinto, detalhado, teórico, experimental, etc.  

 Deve-se evitar abreviaturas, símbolos, etc., a menos que sejam de uso generalizado.  

 Qualquer que seja o idioma em que esteja escrito o artigo original (exceto inglês), recomenda-

se publicar o resumo também em inglês, para facilitar sua difusão internacional.  

 

(Fonte:  http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.3_resumo.htm. Acesso em: 20/10/2012) 

 

Curso: Bacharelado em Sistemas de 
Informação 
Semestre: I 
Disciplina: Inglês Técnico Instrumental 
Prof.ª Esp. Daniela Duarte 
Aluno(a):____________________________
____ 
Data: ___/___/2012 
 

 

http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.4_secao.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.8_conclusao.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/07_elementos.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.8_conclusao.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/09_onde_publicar.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.5_corpo_do_artigo.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.7_figuras_e_tabelas.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.5_corpo_do_artigo.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/07_elementos.htm
http://www.inf.ufsc.br/~cislaghi/writing/7.3_resumo.htm
http://www.conquista.ifba.edu.br/
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ANEXO D – Atividade proposta para a primeira produção 

 

INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE NOVAS 

METODOLOGIAS 

 

Núbia Poliane Cardoso Teixeira e Alberto Einstein Pereira de Araujo 

(Unidade Acadêmica de Garanhuns, UFRPE, CEP 55296-190, Garanhuns-PE, Brasil) 

 

 

 

RESUMO: O uso e desenvolvimento da informática levou o computador a se tornar uma parte 

do cotidiano das pessoas. A educação não deve ficar alheia a este processo, isso impõe aos 

profissionais envolvidos o enfrentamento de novos desafios. O uso de softwares de escritório 

na produção de material didático surge como uma maneira de contornar a falta de uma 

infraestrutura condizente com as necessidades, além de permitir uma abordagem mais 

próxima da realidade do aluno. 

 

Palavras-chave: Informática na educação, Softwares de escritório em educação Ferramentas 

de informática em educação. 

 

ABSTRACT:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO E – Questionários I respondidos 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Érica                   Sexo: ( ) M  (X) F      Idade: 21 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim. Porque o inglês está sendo muito utilizado em textos, artigos, ferramentas entre outros 

momentos da dia-a-dia acadêmico e profissional. 

 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Sim, sim. Letras de música, bula de remédio, email, manual etc. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim. O vocabulário e a estruturação de frases. A maior dificuldade foi traduzir e encontrar 

sentido do texto, ao mesmo tempo.  

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Os trabalhos realizados com diversos tipos de texto, com textos prontos e criação de outros e 

ainda com artigos que falam sobre assuntos atuais e da área do nosso curso, tornou o 

aprendizado mais fácil e prazeroso. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Hipster           Sexo: (X) M( ) F      Idade: 28 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim. Pois na área existe muitos textos e termos em inglês. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Já tinha ouvido falar, depois da explicação ficou mais claro. Abstract, email. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Dificuldades com termos próprios da área e ao usar certos verbos. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Muito importante, pois facilita em outras matérias que usam termos em inglês e como já 

conhecemos algumas coisas em português isso ajuda na compreensão do inglês. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Paul                     Sexo: (X) M   ( ) F      Idade: 26 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

 

Sim. Na faculdade, observei que o inglês não é algo acessório e que saber meia dúzia de 

palavras não lhe garantirá um bom emprego ou experiências internacionais. Saber, ou pelo 

menos saber conviver com ele é FUNDAMENTAL. Principalmente em minha nova área de 

atuação, Sistema de Informação, onde as informações giram em torno do inglês e que para se 

manter atualizado necessita aprender e viver o inglês. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

 

Sim. Também ficou mais claro. Currículo, e-mail, propagandas, artigos. 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

 

Sim. A utilização de termos técnicos e expressões. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

De elevada importância, devido a sua utilização intensa no ambito profissional, 

consequentemente eleva seu conhecimento na língua.  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Bryan                  Sexo: (X) M   ( ) F      Idade: 20 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Muito importante pois esta linguagem está presente na área da informática, o domínio sobre 

esta linguagem é essencial. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Já tinha ouvido falar, sim. Contos, e-mails, sms, resumo. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim. A interpretação correta e a coerência na tradução. Tive dificuldades na junção das 

palavras para deixa-las coerentes quando traduzidas para a língua inglesa. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Quando o conteúdo faz parte do nosso cotidiano, há uma maior facilidade em querer aprender, 

saber para que serve ajuda muito. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: L                   Sexo: (X) M      ( ) F      Idade: 26 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim, tanto academicamente quanto profissionalmente a aprendizagem é muito importante, 

pois o inglês é a língua predominante no mundo da tecnologia, é uma língua internacional. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

A proposta foi compreendida. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Já tinha ouvido, e ficou mais claro depois da explicação. Manual, artigos, email etc. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim, no vocabulário e verbos. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

É muito importante, pois nos aproxima do idioma de maneira mais fácil. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Cary               Sexo: ( ) M  (X) F      Idade: 17 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim, a área exige que se tenha um conhecimento pois muitas coisas da área estão nessa língua 

e precisamos fazer algumas provas que exigem saber inglês também. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Sim, email, sms, manuais, artigos, abstracts. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim, senti dificuldade na parte do vocabulário. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Agregam conhecimento sobre a área e familiariza o profissional com a língua. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Oberyn               Sexo: (X) M ( ) F      Idade: 17 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim, pois há diversos materiais desde manuais às aulas, artigos são em inglês, além de ser um 

diferencial na hora de ser contratado. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Sim, e ficou mais claro também. Por exemplo, email. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Pela primeira vez no meu estudo de inglês em sala de aula, a professora pediu a tradução de 

um texto do português para o inglês (foi o caso do abstract), e apesar de a princípio achar que 

a atividade seria simples, ela acabou se mostrando mais difícil do que qualquer tradução 

inglês/português apresentado em sala. Foi complicado um pouco na tradução de alguns termos 

técnicos, expressões. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

A apresentação dos textos com temas ligados ao nosso curso, além de incentivar a aprender 

mais sobre determinados assuntos, deixou a tradução mais leve já que era assunto de nosso 

interesse, além de contribuir no vocabulário mais técnico presente na nossa área de atuação. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Phoebe                    Sexo: ( ) M  (X) F      Idade: 18 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Sim, pois o inglês é uma língua universal e diversos livros e sites muito importante estão em 

inglês. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Sim, sim, sms, e-mail. 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Um pouco, na tradução de algumas palavras, e para passar um texto do português para o 

inglês. 
 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Foi de grande importância trabalhar com textos relacionados à nossa área facilitando muito na 

compreensão de certos termos e na obtensão de mais informações a partir desses textos, 

aumentando o nosso vocabulário. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: BrilePipoc               Sexo: (X) M  ( ) F      Idade: 18 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

É importante pois será muito usado para a criação de programas e entendimento e linguagens 

de programação. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Já sim.  

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim a organização das palavras nas frases alguns verbos e o vocabulário. 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

Avalio positivamente pois é a melhor forma de aprendizagem quando você parte da sua 

própria realidade. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

Nome fictício: Joana                    Sexo: ( ) M  (X) F      Idade: 29 

 

1. A aprendizagem de inglês é importante para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De 

que forma? 

Não só importante como essencial, pois a maioria dos softwares e as linguagens de 

programação são em Inglês e existem provas de certificação que cobram o conhecimento de 

inglês também. 

 

2. Você compreendeu a proposta da sequência didática – o gênero que seria abordado, para 

quem se dirigiria a produção, a sua finalidade, qual forma iria assumir e quem iria participar 

da produção? 

Sim. 

 

3. Você já tinha ouvido falar antes em gênero textual? Depois da explicação da professora, o 

termo ficou mais claro? Cite alguns gêneros textuais que fazem parte do seu dia-a-dia. 

Sim. Entrevistas, contratos, bulas... 

 

 

4. Durante a produção inicial, sentiu dificuldades? Quais aspectos foram mais complicados? 

Sim. O que mais dificultou foi a falta de conhecimento previo de parte do vocabulário. 

 

 

5. Como você avalia a importância de se trabalhar com textos com conteúdos 

contextualizados com sua realidade para a aprendizagem de inglês? 

É de extrema importância, pois estimula o aprendizado. 
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ANEXO F – Questionários II respondidos 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Érica 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim. Na concordância e organização de palavras. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Aproximação com a realidade do curso, variedades de atividades são exemplos de pontos 

positivos. 

Um período maior seria mais interessante para se trabalhar mais profundamente os conteúdos. 

O principal ponto negativo da disciplina é a carga horária, que em minha opinião é pequena. 

Se o objetivo é ajudar no desenvolvimento da capacidade dos alunos em relação ao Inglês, a 

disciplina deveria ter uma carga horária maior, e deveria ser ministrada mais vezes durante o 

curso. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Houve uma melhora, mas, por conta de ter outras atividades fora da disciplina, o resultado 

não foi o esperado. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Serve de grande ajuda, pois, o dicionário nem sempre possui todo um vocabulário para a 

atividade. Só precisamos ter cuidado para deixar o texto coerente. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Muito importante, pois, facilitou nas traduções e estreitou mais a intimidade com a língua. A 

sequência seguida durante o período letivo também foi de grande importância, pois, nos 

permitiu acompanhar a evolução da turma. Algo dificilmente aconteceria se aulas fossem 

conduzidas de outro jeito.  

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Em relação ao abstract, a tradução e “elaboração” de um texto desse gênero, ajudou a 

compreender o que será feito em nosso trabalho de conclusão de curso, além é claro de 

possíveis trabalhos futuros que necessitem desse tipo de texto, na elaboração de artigos, 

monografias, provas de certificação, etc. 
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Hipster 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Ajudou, diminuíram deficiências na tradução português inglês. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Positivos: traduções de textos relativos a área e trabalho com conteúdos necessários para a 

melhoria do nosso desempenho. 

Negativos: tempo curto. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Na produção final tive mais facilidade pois já havia uma experiência do texto anterior. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Facilitou em alguns termos específicos da área que não encontrei no dicionário. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Muito importante porque nos ajuda trabalhando com textos, escrevendo reescrevendo, 

ampliando o vocabulário. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

É importante para a publicação de artigos, participação em congressos, monografia.  
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Paul 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim. A utilização/visualização dos prefixos e sufixos. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Positivo: aplicação direta as reais necessidades dos alunos. Negativos: falta de assistência 

individual devido a quantidade de alunos. Por já ter a experiência de curso de idiomas e 

escola, possuía baixa expectativa com o curso na faculdade, visto que a carga horaria era 

baixa e a quantidade de alunos era alta, entretanto a forma com a qual foi conduzida (talvez, 

também, por já ter convivido com situações similares), voltada realmente na sua aplicação em 

nossas vidas acadêmicas como traduções e construção de abstracts, aproveitei e confirmei 

alguns pontos que já utilizava em outros momentos, como a utilização do dicionário e de 

tradutores on-line. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Bom. Poucas. Já com a experiência do que já foi solicitado, pude ver de que forma (melhor ou 

correta) produzir dinamicamente. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Estas ferramentas são excelentes, entretanto deve-se tomar cuidado, pois, assim como o 

português, o inglês possui suas especificidades como expressões e termos técnicos que devem 

ter o devido tratamento e que, infelizmente, tradutor on-line não faz. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Elevada: pois acho mais eficaz partindo do complexo e vendo as coisas se tornando mais 

simples. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim. Será bem útil na elaboração do TCC e também na produção de artigos na área. E 

podemos ter acesso a vários textos da área que estão em inglês.  
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Bryan 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, na rápida leitura, na tradução e na interpretação. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Lidar com assuntos do cotidiano, trabalho com textos. Esses são os positivos. Os negativos 

são o pouco tempo de estudo que impede um estudo mais profundo. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Houve uma melhoria, mas a maior dificuldade foi mesmo o tempo que impediu um maior 

aprofundamento. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Na maneira que dá para traduzir textos inteiros sempre analisando a coerência da tradução. 

Tive mais cuidado com a coerência. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

O trabalho quando feito em sequência fica organizado e de fácil entendimento. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

O abstract é necessário quando estiver na produção do TCC. Abstract é um resumo, a noção 

desse gênero é cobrada e essencial, pois através dele temos noção de uma obra sem tê-la lido.  
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: L 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, a leitura mais técnica e escolha do vocabulário adequado, sufixos e prefixos. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

De positivo, a forma em que a matéria foi apresentada e a importância da matéria, o que 

consta de negativo é o tempo das aulas que é curto. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Meu desempenho foi melhor por estar mais familiarizado com a língua. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Foi bastante usado, a ferramenta foi usada para tirar dúvidas. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Achei interessante, mas difícil porque já começou com a tradução do português para o inglês. 

Mesmo assim, com as aulas foi ficando mais simples e na reescrita senti mais facilidade. 

Acho que esse tipo de trabalho auxilia bastante no aprendizado da língua. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim, vai facilitar na compreensão de textos, escrita do TCC e de alguns artigos e nas provas 

de especializações futuras que requerem conhecimento avançado em inglês. 
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Cary 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, no reconhecimento de palavras novas, aumento do vocabulário. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Um semestre é muito pouco tempo para a matéria. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Mais ou menos, senti dificuldades em adaptar a linguagem de uma língua para a outra. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Importante, pois facilita a tradução de palavras até então desconhecidas, tornando o nosso 

trabalho mais rápido. Mas tem que ter cuidado e fazer adaptações necessárias na tradução. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Importante. As aulas fora da sequência também são importantes, mas na sequência o trabalho 

com o texto ajudou muito. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim, já ficamos familiarizados com esse gênero que antes não sabíamos muito. Vai ajudar na 

escrita de artigos, no tcc. 
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Oberyn 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, na tradução e adaptação do texto. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Tempo, material didático, como aspecto negativo, pois a matéria não recebe a atenção 

merecida, podendo ter mais carga horária e, consequentemente, atividade mais diversificada. 

Positivo: a tradução de texto relacionados ao assunto do curso. 

 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Houve uma melhora considerável do primeiro texto para o segundo devido o uso do tradutor 

online e de uma melhora de vocábulo de termos técnicos. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Foi bastante útil já que o meu dicionário físico não era dos melhores, e o Google tradutor 

apesar de não ser perfeito é um tradutor muito bom, já que não só fornece significado das 

palavras separadas, mas, mostra que quando determinado grupo de palavras estão juntas 

podem significar outra coisa, geralmente expressões, que não encontramos em um dicionário 

comum. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Importante, ajuda na melhoria das dificuldades encontradas a partir da escrita do texto. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim. Eu gostei bastante do trabalho com o gênero de texto abstract, já que além de ser muito 

importante para nós devido ao TCC, estávamos estudando o mesmo assunto em português o 

que criou uma conexão legal. Só gostaria que ambas as matérias fossem apresentadas mais pra 

frente no curso para termos um auxílio enquanto fazemos o nosso próprio abstract e também 

um pouco mais de carga horária para matéria de inglês, que a meu ver é muito mais 

importante e útil do que algumas outras.  
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Phoebe 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, a escrita de algumas palavras, uso do vocabulário correto de acordo com o contexto. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Aspectos negativos foi a falta de tempo e o positivo a utilização de um conteúdo 

contextualizado em a nossa área. Ter um bom material didático, uma carga horaria maior, pois 

sendo o inglês uma língua de extrema importância deveria ser tratada com mais cautela, por 

exemplo, poderiam ter dividido a matéria em mais de uma, para que fosse trabalhado mais 

passo a passo. 

 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Bom, senti um pouco de dificuldade na adaptação da nossa língua para a língua inglesa. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

Foi bom pois é uma ferramenta de fácil acesso e que contribuiu para o aumento do nosso 

vocabulário. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Foi muito importante o trabalho em sequencia, para que fosse reconhecido primeiro o 

problema para depois ser trabalhado. E trabalhou bastante com as dificuldades. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim, pois é um gênero que ajuda muito na nossa profissão pois esta área é voltada para 

tecnologia, o que faz com que muita coisa seja em inglês, como artigos, livro, sites, etc. Com 

o abstract tive a oportunidade de trabalhar com a tradução de um texto para o inglês o que 

ainda não tinha tido anteriormente. 
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: BrilePipoc 

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim. A dificuldade na adaptação dos textos com o uso do vocabulário adequado. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Seria interessante a utilização de outras atividades para compreender melhor o conteúdo. Para 

isso precisaria de mais tempo. 

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

Tive uma boa melhora pois utilizei um tradutor eletrônico. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

O tradutor foi de vital auxílio pois sem ele teria demorado muito mais tempo e teria ficado 

com uma qualidade muito baixa. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

É muito relevante pois trabalha com a escrita e reescrita dos textos. 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

Sim pois será necessário em trabalhos futuros e nos ajuda a ter mais vocabulário da área. 
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QUESTIONÁRIO II 

Nome fictício: Joana  

1. As aulas ministradas nos módulos ajudaram a amenizar dificuldades encontradas na 

primeira produção? Quais delas você acredita que tenham sido diminuídas ao longo do 

processo? 

Sim, deram um norte quanto a organização das palavras, o vocabulário. 

 

2. Aponte aspectos positivos e negativos dos módulos e dê sugestões para a melhoria do 

processo. 

Aspecto positivo foi a abordagem de trabalhos com temas relacionados a nossa área de 

atuação e o trabalho com textos.Aspecto negativo foi a quantidade de horas que é insuficiente 

para a necessidade do Inglês para o curso. Sugestão seria trabalhar bem mais com recursos 

audio visuais pois facilita ainda mais a compreensão do tema.  

 

3. Sobre a produção final, ao comparar esta última etapa com a primeira produção, como 

avalia o seu desempenho? Sentiu dificuldades? Justifique. 

A primeira produção foi mais difícil, senti muitas dificuldades, pois a ausência de um 

conhecimento prévio consistente da língua era necessário para um melhor aproveitamento da 

matéria. 

 

4. Como você avalia o auxílio do tradutor do Google na produção final? De que forma esta 

ferramenta funcionou como um facilitador durante a produção? 

O tradutor do google ajudou bastante devido a agilidade de tradução que o mesmo fornece e 

como vamos trabalhar com área de tecnologia, voltar a usar somente dicionário (livro) parece 

um retrocesso no avanço tecnológico. Mas temos que usar com cuidado porque nem tudo está 

correto na tradução, isso exige conhecimento da língua. 

 

5. Qual a relevância do processo da sequência didática para a sua aprendizagem de inglês? 

Relevante na construção do conhecimento. Ficou difícil logo de início mas tem as aulas que 

esclarecem algumas coisas e podemos reescrever o texto, isso ajuda. 

 

 

6. O reconhecimento do gênero textual abstract e os conteúdos veiculados por este são 

significativos para a sua vida acadêmica e/ou profissional? De que maneira? 

São significativos, pois na conclusão do curso, até mesmo na produção de artigos no decorrer 

do mesmo esse conhecimento é necessário. 
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ANEXO G – Primeira produção e produção final da participante Érica 

 

Primeira Produção 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of informatics has led the computer to become a part 

of everyday life. Education should not be oblivious to this process, it requires the 

professionals involved in coping with new challenges. The use of office software in the 

production of teaching material emerges as a way around the lack of an infrastructure 

commensurate with the needs, and allows an approach closer to the reality of the student. 
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ANEXO H – Primeira produção e produção final do participante Hipster 

 

Primeira Produção 

 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of informatics has led the computer to 
become a part of everyday life of people. Education should not be oblivious to this 
process, it imposes professionals coping with new challenges. The use of office 
software in the production of didactic material emerges as way around the lack of an 
infrastructure commensurate with the needs, also allows an approach closer to the 
reality of the student. 
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ANEXO I – Primeira produção e produção final do participante Paul 

 

Primeira Produção 

 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of computing took the computer to become one 

part of the people’s quotidian. The education shouldn’t stay away of these process, it 

imposes the professionals involved in facing new challenges. The use of office’s software on 

production of didactic material appears as a way to contour the absence to an infratruction 

commeasure with the needs, beside accepts an approach the most next student’s reality. 
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ANEXO J – Primeira produção e produção final do participante Bryan 

 

Primeira Produção 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of informatics has led the computer the 
become a part of everyday life the peoples. Education should not be oblivious to this 
process, it imposes professionals coping with new challenges. The use of office 
software in the production of didatic material emerges as way around the lack of an 
infrastructure commensurate with the needs, also allows an approach closer to the 
reality of the student. 
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ANEXO K – Primeira produção e produção final do participante L 

 

Primeira Produção 

 

 

Produção Final 

 

ABSTRACT: The use and development of information technology has led the computer to 

become a part of everyday life. Education should not be oblivious to this process, it requires 

the professionals involved in coping with new challenges. The use of office software in the 

production of teaching material emerges as a way around the lack of an infrastructure 

commensurate with the needs, and allows an approach closer to the reality of the student. 
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ANEXO L – Primeira produção e produção final da participante Cary 

 

Primeira Produção 

 

 

Produção Final 

 

ABSTRACT: The use and development of computing has led the computer to become a part 

of everyday life of people. Education should not be oblivious to this process that imposes the 

professionals coping with new challenges. The use of office softwares in the production of 

teaching material emerges as a way to circumvent the lack of a consistent with the 

infrastructure needs, and allow a closer approach of the student's reality. 
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ANEXO M – Primeira produção e produção final do participante Oberyn 

 

Primeira Produção 

 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of the informatics has led the computer to become a part the 

people’s everyday. The education should not stay indifferent to that process, it imposes professionals 

facing new challenges. The use office software in production the teaching materials comes as a way 

around the lack of an infrastructure commensurate with the needs, besides allowing an approach 

more near of the student’s reality. 
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ANEXO N – Primeira produção e produção final da participante Phoebe 

 

Primeira Produção 

 

 

 

Produção Final 

 

ABSTRACT: The use and development of the informatics has led the computer to become a part the 

people’s everyday. The education should not stay indifferent to that process, it imposes professionals 

the facing of new challenges. The use of office software in production the teaching materials comes 

as a way around the lack of an infrastructure commensurate with the needs, besides allowing an 

approach more near of the reality pupil. 
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ANEXO O – Primeira produção e produção final do participante BrilePipoc 

 

Primeira Produção 

 

 

Produção Final 

ABSTRACT: The use and development of computing has led the computer the to become a 

part of everyday life people. Education should not be oblivious to this process,   that it 

imposes the professionals coping with new challenges. The  use of office softwares in the 

production of teaching material emerges as a way to circumvent the lack of a consistent with 

the infrastructure needs, and allow a closer approach of the student's reality. 
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ANEXO P – Primeira produção e produção final da participante Joana 

 

Primeira Produção 

 

 

 

Produção Final 

 

ABSTRACT: The use and development of information technology has led the computer to become a 

part of everyday life the people. Education should not stay oblivious to this process, this imposes to 

professionals involved coping with new challenges. The use of office software in the production of 

teaching material emerges as a way around the lack of an infrastructure commensurate with the 

needs, apart from to allow a coping closer approach of the student's reality. 
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ANEXO Q – Material sobre grupos nominais 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

Curso: _______________________________________________ 

Disciplina: Inglês  

Prof.ª Esp. Daniela Duarte 

Aluno (a):_____________________________________________ Data: _____/_____/_______ 

 

Os substantivos e os grupos nominais 

 
Os substantivos aparecem nos textos com bastante frequência, tanto em português 

quanto em inglês, para designar, caracterizar, definir todas as coisas, seres, os sentimentos, as 

situações etc. Funcionam como substantivos os nomes de pessoas, lugares ou coisas, como, 

por exemplo, John, the corner store, fruit. As coisas podem ser concretas, objetos palpáveis 

ou podem ser abstratas como the decision, the increase. O exemplo the corner store nos 

mostra que um substantivo pode incluir mais informações além da própria coisa em si: corner 

descreve o tipo de store. 

Estes substantivos ou frases nominais (como no exemplo the corner store)são 

conhecidos como grupos nominais. Os grupos nominais são importantes porque fornecem o 

conteúdo de um texto (sobre o que trata o texto) e, nos textos científicos/acadêmicos, estes 

conteúdos podem ser muito sofisticados e complexos. Além disso, os grupos nominais nos 

textos acadêmico-científicos geralmente são nominalizações: isto quer dizer que podem se 

formar a partir de um verbo, como é o caso do verbo decide que se torna o substantivo 

decision. Advérbios e adjetivos também podem, se tornar substantivos. Vejamos um exemplo 

para análise: 

 

The difficult university entrance examination 
 

O núcleo desse grupo é o substantivo examination. 

Ao identificar o núcleo nós podemos perceber qual a temática do grupo  nominal.  

As outras informações do grupo nominal descrevem e classificam o tipo de avaliação 

da qual estamos tratando.  

EX: university entrance- classifica o tipo da avaliação, enquanto difficult descreve a 

avaliação.  

O artigo definido the especifica ainda mais a avaliação da qual estamos tratando.  

É possível ainda incluir informações neste grupo nominal que tratem de quantidade. 

Ex: the two difficult university entrance examinations. 

Nós chamamos as informações que precedem o núcleo de Pre-Modifier (pré porque 

se encontram antes do núcleo, e modifier porque as informações modificam ou 

complementam este núcleo). 

 

The  difficult university entrance examination 

Que 

avaliação ? 
Descreve a 

avaliação  
Nos diz que tipo 

de avaliação  
Que tipo de 

avaliação  
Núcleo  
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Veja a seguir, exemplos de alguns grupos nominais em português e seus equivalentes 

em inglês. Note as diferenças na ordenação das palavras. As palavras que estão grifadas são 

os núcleos, ou seja, os substantivos que estão sendo caracterizados. 

 

PORTUGUÊS INGLÊS 

Um carro grande. A big car. 

Gerente de banco. Bank manager. 

A namorada do meu irmão. My brother’s girlfriend. 

A população total do Brasil. Brazil’s total population. 

O departamento de Biologia. The Department of Biology. 

 

Pelos exemplos, você deve ter percebido que, em alguns casos em inglês, o 

substantivo núcleo, ou seja, aquele do qual estamos falando, aparece depois de seus 

modificadores (exemplo: bank manager). Já em outros casos, a ordem é a mesma do 

português (the Department of Biology). Vamos, então, estudar, cada uma das possibilidades 

de apresentação dos grupos nominais em inglês. 

 

 Um modificador + o substantivo (núcleo) 

É o tipo mais simples, composto apenas por um modificador que pode ser um 

substantivo, um adjetivo ou um núcleo, que o substantivo que está sendo caracterizado. O 

modificador, neste caso, aparece antes do núcleo. Veja os exemplos abaixo. A palavra grifada 

de cada grupo nominal é núcleo. Exemplos: 

Beautiful girl (Menina bonita) 

            Hotel manager (Gerente de hotel) 

     Brazilian people (Povo brasileiro) 

 

 Um artigo, pronome ou numeral + um modificador + o substantivo (núcleo) 

Este tipo de grupo nominal inicia-se geralmente com um artigo (indefinido: a, an = 

um, uma; ou definido the = o, os, a, as) ou um pronome possessivo (my, your, his, her, its, 

our, their) ou, até mesmo, um numeral, e é seguido de um modificador (substantivo ou 

adjetivo) e, por fim, o substantivo núcleo. Exemplos: 

A big city. (Uma cidade grande) 

An excelente job. (Um emprego excelente) 

The national congress. (O Congresso Nacional) 

My little sister. (Minha irmãzinha) 

Our poor country. (Nosso pobre país) 

The first Brazilian school. (A primeira escola brasileira) 

 

 Um artigo, um pronome ou numeral + dois ou mais modificadores + o substantivo 

(núcleo) 

Neste tipo de grupo nominal, temos grupos um pouco maiores, compostos de um 

núcleo mais dois, três ou mais modificadores (substantivos e/ou adjetivos) que podem ser 

iniciados ou não por artigos, pronomes ou numerais. Exemplos:  
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Independent women groups. (Grupos de mulheres independentes) 

Modern English language. (Língua Inglesa moderna) 

International Monetary Fund (IMF). (Fundo Monetário Internacional=FMI) 

The most important Chinese festival. (O mais importante festival chinês) 

The first National Bank.(O primeiro Banco Nacional) 

 

 O substantivo (núcleo) + uma preposição (geralmente of = de) + modificadores 

Este tipo apresenta outra ordem de leitura em relação aos três primeiros tipos. Aqui, o 

grupo nominal pode iniciar com um artigo ou pronome, depois vem o substantivo, núcleo que 

é seguido por uma preposição, geralmente of, e por último, os modificadores. Chamamos essa 

informação de Post-Modifier. 

O importante sempre é identificar o núcleo, que neste tipo é a palavra que antecede a 

preposição. 

Ex:  

          The tropic of cancer  

          A long history of the English  language. 

 

 Os possessivos (‘s) 

Este é um caso muito típico da língua inglesa. Aqui o grupo nominal se organiza da 

seguinte forma: O ‘S (que significa de/do ou da) deve vir sempre junto daquele que possui 

algo e não da coisa/objeto possuído. O núcleo deste tipo de grupo nominal também é o 

substantivo localizado após o ‘S e os modificadores.  

Ex: 
 Brazil’s total population. 

 USA’s film industry . 

 

Os grupos nominais podem ter mais de um modificador: 

 

 Ex: Red Cross Emblem (Emblema da Cruz Vermelha) 

 

Várias siglas são iniciais de Grupo Nominais:  

 

VIP = Very Important Person  

WHO = World Health Organization  

NASA = National Air and Space Administration  

USAF = United States Air Force  

USA = United States of America  

 

Atividade 

Operating system 
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An operating system or OS is a software program that enables the computer hardware 

to communicate and operate with the computer software. Without a computer operating 

system, a computer and software programs would be useless. In the picture below, there is an 

example of Microsoft Windows XP, a popular operating system. 

 

Examples of computer operating systems: 

Microsoft Windows 7 - PC and IBM compatible operating system. Microsoft Windows is the 

most commonly found and used operating system. 

Apple MacOS - Apple computer operating system. The only Apple computer operating 

system. 

Ubuntu Linux - A popular variant of Linux used with PC and IBM compatible computers. 

Google Android - operating system used with Android compatible phones. 

iOS - Operating system used with the Apple iPhone. 
 

(Fonte: http://www.computerhope.com/jargon/o/os.htm . Acesso em: 6/05/2012) 

Com base na leitura do texto “Operating system”, responda às seguintes questões: 

1. Observe o título, a figura que ilustra o texto e diga qual o provável assunto do texto: 

______________________________________________________________________ 

 

2. Agora, utilizando a estratégia scanning, encontre as seguintes informações: 

 

a) Um exemplo popular de sistema operacional: 

______________________________________________________________________ 

b) Cinco exemplos de sistemas operacionais para computadores: 

______________________________________________________________________ 

c) Um SO variante do Linux: 

______________________________________________________________________ 

d) O único sistema operacional dos computadores da Apple: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Identifique os núcleos dos grupos nominais abaixo, retirados do texto, e traduza cada um 

destes grupos: 

 

a) an operating system: 

________________________________________________________________ 
b) a software program: 

_________________________________________________________________ 

 

http://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm
http://www.computerhope.com/comp/msoft.htm
http://www.computerhope.com/jargon/x/xp.htm
http://www.computerhope.com/jargon/l/linux.htm
http://www.computerhope.com/jargon/a/android.htm
http://www.computerhope.com/jargon/i/iphone.htm
http://www.computerhope.com/jargon/o/os.htm
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c) the computer hardware: 

_______________________________________________________________ 
d) the computer software: 

_______________________________________________________________ 
e) a computer operating system: 

__________________________________________________________ 
f) software programs: ______________________________________________________ 

g) an example of Microsoft Windows XP: 

___________________________________________________ 
h) a popular operating system: 

_____________________________________________________________ 
i) examples of computer operating 

systems:____________________________________________________ 

j) the most commonly found and used operating system: 

______________________________________________________________________ 

k) a popular variant of Linux: 

_____________________________________________________________ 
l) Android compatible 

phones:_______________________________________________________ 

m) Apple computer operating 

system:________________________________________________________ 

 

4. As siglas abaixo são grupos nominais. Com base na informação fornecida em inglês, 

procure deduzir o significado de cada sigla em português: 

 

IBM (International Business 

Machines):______________________________________________________ 

PC (Personal Computer):_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm
http://www.computerhope.com/comp/msoft.htm
http://www.computerhope.com/jargon/x/xp.htm
http://www.computerhope.com/jargon/l/linux.htm
http://www.computerhope.com/jargon/a/android.htm
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ANEXO R – Material sobre afixos 
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ANEXO S – Material sobre marcadores discursivos 
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