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RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste em uma investigação sobre a retenção de itens lexicais na memória, a 

curto e a longo prazo, traduzidos para a língua materna (LM) e somente em língua estrangeira 

(LE) pelo aprendiz inserido em contexto de instrução de inglês como língua estrangeira. Para 

isso, duas turmas de inglês como LE em nível pré-intermediário, consistindo em torno de 50 

alunos brasileiros, foram expostos a textos em língua inglesa, onde o grupo experimental fez 

uso de tradução, tanto por parte do professor quanto de glossários disponibilizados durante a 

leitura. O grupo controle não fez uso da tradução em sala de aula. Partiu-se do pressuposto de 

que a tradução, na maioria das vezes, não é vista como um recurso pedagógico que traz 

benefícios a longo prazo, ou seja, especula-se que ao utilizar tal recurso na leitura de textos, a 

retenção do vocabulário traduzido é bem menor, se comparada a não-tradução. 

Metodologicamente, esse estudo caracteriza-se por ser qualiquantitativo e quasi experimental e 

se embasa, principalmente, nas propostas de ensino de léxico (HULSTIJN, 1992; SCHMITT, 

2000), nos modelos de teste de reconhecimento e retenção de vocabulário (NATION, 2007; 

PARIBAKHT; WESCHE, 1997), no uso da tradução na aprendizagem da língua estrangeira 

(RICHARDS; RODGERS, 1993; RIDD, 2000), da abordagem comunicativa (WILKINS, 1976) 

e uso do glossário como auxílio para retenção (LEFFA, 1991). Constatamos que no texto 01, a 

proporção dos itens lexicais reconhecidos possui uma mínima diferença tanto no pós-teste 

imediato quanto no tardio dos dois grupos, evidenciando que o auxílio do glossário em língua 

materna não proporcionou uma maior retenção lexical para os participantes que dispunham 

dessa ferramenta. Já no texto 02, o grupo experimental apresentou uma maior proporção de 

retenção no pós-teste imediato e menor no pós-teste tardio, indicando que um menor número 

de itens lexicais ficou retido na memória entre um encontro presencial e outro (memória de 

longa-duração), onde concluímos que o glossário não foi fator preponderante para que houvesse 

uma maior retenção. Para o grupo controle, o texto 01 não apresentou diferença entre os pós-

testes. Mas, ao comparamos os testes do texto 02, notamos que houve um aumento na 

proporção. Apesar de considerarmos que todas as palavras-alvo tivessem o mesmo grau de 

dificuldade, os resultados mostram que, a longo prazo, tanto o grupo controle quanto o 

experimental obtiveram resultados homogêneos, mantendo a mesma proporção nos dois testes 

do texto 01. Já no texto 02, há uma discrepância entre as proporções. Enquanto o grupo controle 

apresentou uma maior retenção a longo prazo, o grupo experimental mostrou um declínio. Os 

resultados mostram que há a possibilidade de palavras-alvo terem sido vistas como possuindo 



 
 

 

um maior grau de dificuldade pelos participantes, ou o instrumento de avaliação (pós-teste 

tardio) pode não ter sido o mais adequado para o texto 02. 

 

Palavras-chave: Vocabulário. Retenção. Tradução. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research consists of an investigation into the retention of lexical items in memory, both 

short and long-term, translated into the mother tongue and into a foreign language by the learner 

who has English as a medium of instruction in EFL classes. To that end, two classes of English 

as a foreign language in the pre-intermediate level, consisting of around 50 Brazilian students, 

were exposed to texts in English, where the experimental group was in contact with translation, 

used by the teacher and found in glossaries provided during the reading. The control group did 

not use translation in the classroom. It was assumed that translation is often not seen as a 

pedagogical resource that brings long-term benefits, as it is speculated that by using such a 

resource in reading texts, the retention of translated vocabulary is much lower if compared to 

non-translated. Methodologically, this study is characterized by being quasi-quantitative and 

quasi-experimental and based mainly on lexical teaching proposals (HULSTIJN, 1992; 

SCHMITT, 2000) in vocabulary recognition and retention test models (NATION, 2007); the 

use of translation in foreign language learning (RICHARDS; RODGERS, 1993: RIDD, 2000), 

the communicative approach (WILKINS, 1976) and use of a glossary as an aid to retention 

(LEFFA, 1991). We found that in text 01 the proportion of recognized lexical items has a 

minimal difference both in the immediate and delayed post-test of the two groups, showing that 

the help of the glossary in the mother tongue did not provide a greater lexical retention for the 

participants who had this tool. In text 02, the experimental group presented a higher proportion 

of retention in the immediate post-test and lower in the delayed post-test, indicating that a lower 

number of lexical items was retained in the memory between classes (long-duration), where we 

conclude that the glossary was not a preponderant factor for greater retention. For the control 

group, text 01 showed no difference between the post-tests. But, when we compared the tests 

of text 02, we noticed that there was an increase in the proportion. Although we considered that 

all the target words had the same degree of difficulty, the results show that in the long term, 

both the control group and the experimental group obtained homogeneous results, maintaining 

the same proportion in the two tests of text 01. In text 02, there is a discrepancy between the 

proportions. While the control group showed a greater long-term retention, the experimental 

group showed a decline. The results show that there is a possibility that the target words were 

considered as having a greater degree of difficulty by the participants, or the evaluation 

instrument (delayed post-test) may not have been the most adequate for the text 02. 

 

Keywords: Vocabulary. Retention. Translation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino e a aprendizagem de inglês como língua estrangeira (LE) tem sido uma 

área de estudo com inúmeras pesquisas; logo, não são poucas as contribuições acumuladas ao 

longo dos anos. Entre as muitas questões envolvidas na área, entretanto, algumas obtiveram 

mais destaque do que outras. O ensino do léxico, por exemplo, depois de um longo período sem 

pesquisas de grande porte, voltou a ser privilegiado e passou a receber maior atenção da 

comunidade científica brasileira (GATTOLIN, 1998; ZILLES, 2001; ZIMMERMAN, 1997). 

Até os anos 90, os trabalhos focavam mais no desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

do léxico do que na dificuldade que esse representa ao aprendiz de LE. Chegamos, então, a um 

período em que para os estudiosos da linguagem, as unidades menores da língua, como palavras 

ou frases, não eram mais investigadas isoladamente, mas em sua relação com o texto. Assim, 

passou-se a entender que o vocabulário seria adquirido implicitamente, pela exposição natural 

do aprendiz à língua, não havendo, portanto, necessidade de ser explicitado e ensinado. Como 

resultado, a teoria produzida a partir de meados dos anos 90 contempla-nos com valiosas 

informações a respeito do processo de ensino-aprendizagem do léxico. 

Dentre outros trabalhos relevantes, Schmitt (1997) inventariou as estratégias mais 

empregadas pelos alunos para aprendizagem de vocabulário; Kojic-Sabo e Lightbown (1999) 

buscaram associar as estratégias de aprendizagem de vocabulário ao rendimento de aprendizes 

de L2 e LE. Já Paribakht e Wesche (1997), Wesche e Paribakht (2000) e Laufer (2003) 

desenvolveram atividades com ênfase no léxico e avaliaram seu efeito em tarefas de leitura e 

de escrita, contribuindo para um indiscutível avanço nessa área de pesquisa. 

O aumento do interesse pela área de aprendizagem do léxico não tem sido suficiente 

para que a maior parcela de interessados no assunto – professores de inglês como LE – tenha 

fácil acesso às questões envolvidas nesse processo. A maioria, supõe-se, não se interessa em 

procurar saber como melhorar o ensino do vocabulário, se a tradução pode ser um auxílio em 

sala de aula; os que buscam informações, por outro lado, ainda não encontram caminhos que 

possam conduzi-los a uma prática autônoma. Uma razão para isso pode estar na falta de uma 

divulgação mais ampla de pesquisas sobre esse assunto, na ausência de princípios claros que 

devam fundamentar o ensino de vocabulário e inclusive no desprezo dado à tradução na grande 

maioria dos locais onde o inglês é ensinado como LE. 
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Depois de ter sido banida das salas de aula durante várias décadas, a tradução1 está 

“voltando” para o ensino de línguas estrangeiras. Essa tendência pode ser conferida tanto na 

constante presença de seções temáticas sobre o papel da tradução no ensino de línguas 

estrangeiras em congressos da área, quanto no número crescente de trabalhos acadêmicos que 

defendem a atividade tradutória em sala de aula durante o processo de ensino/ aprendizagem. 

No contexto brasileiro, podem ser citados os trabalhos de Romanelli (2006), Welker (2004), 

Hargreaves (2004), Checchia (2002) e Hinojosa e Lima (2008), entre outros. Embora esses 

trabalhos abordem a temática a partir de diferentes pontos de vista, há entre eles um elo comum: 

a tradução que ocorre hoje em dia em sala de aula não é – ou não deve ser – a mesma que 

marcava o Método de Gramática e Tradução, quando estava atrelada exclusivamente a 

propósitos gramaticais.  

Os métodos e abordagens que surgiram ao longo do século passado têm, muitas 

vezes, rejeitado a tradução, como consequência do veto ao uso da língua materna no ensino de 

uma língua estrangeira (por exemplo, no âmbito do Método Direto). Nas últimas décadas, 

voltou-se a discutir as possíveis funções da tradução, porém não se faz mais referência à 

tradução como método, mas sim como recurso de exercício ou de tarefa de aprendizagem dentro 

de um outro conceito metodológico. Nesse sentido, pode-se constatar, também, o movimento 

de um conceito de tradução não mais orientado pela avaliação, mas pela comunicação e pelo 

desenvolvimento de habilidades. 

A crença de que ensinar “comunicativamente” implica, necessariamente, não 

recorrer à tradução está, de fato, fortemente disseminada entre professores de inglês no Brasil 

(CHECCHIA, 2002). Romanelli (2006, p. 3) também se refere à crença de que “[...] a tradução 

foi definitivamente excluída e criticada pela ‘Abordagem Comunicativa’.” E Hargreaves 

(2004, p. 86) destaca que, “[...] por muito tempo, era esperado dos professores que se 

identificassem como comunicativos e refutassem qualquer relação com o ensino de gramática 

e com a prática de tradução.” Como deixam perceber suas argumentações, os autores aqui 

citados acreditam que uma abordagem comunicativa seja compatível com o uso da tradução em 

sala de aula. Tal perspectiva também é defendida por Hinojosa e Lima (2008, p. 5), quando 

afirmam que, “[...] nos inícios dos anos 80, a Abordagem Comunicativa (AC) surge como novo 

método de ensino de LE e passa a interferir de forma positiva no papel da tradução e sua prática 

em sala de aula.” Romanelli (2006) argumenta de maneira semelhante quando aponta o fato de 

 
1 Ao me referir à tradução no presente trabalho, limito-me à tradução interlingual na definição de Roman Jakobson 

(1969) – em oposição à tradução intralingual e à tradução intersemiótica. 
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que Widdowson (1979) – um dos precursores mais conhecidos do âmbito da Abordagem 

Comunicativa – “[...] defende o uso da tradução, sobretudo quando uma língua estrangeira é 

estudada para fins específicos (instrumentais).” (ROMANELLI, 2006, p. 4). Essas citações 

deixam claro que a crença de que Comunicativismo e a prática da tradução sejam incompatíveis 

parece ter um fundamento teórico frágil, embora isso não signifique necessariamente uma 

redução da sua força, sobretudo entre os professores. 

O ato de traduzir em sala de aula pode apontar para práticas e posturas teóricas às 

vezes muito diferentes. A tradução pode ser “[...] uma forma fácil e rápida de apresentar o 

significado de palavras” ou “a tradução [...] tem que ser deixada para uma etapa em que o aluno 

já tenha alguma base”, pois “não adianta querer fazer tradução sem vocabulário.” (CHECCHIA, 

2002, p. 125). No primeiro caso, a tradução é vista como um meio para introduzir novo 

vocabulário; no segundo, como uma atividade para a qual o vocabulário seria o pressuposto. 

Entende-se aqui a tradução uma vez como semantização de termos novos, outra vez como 

habilidade. Vários autores mencionam ainda que a tradução pode ter como objetivo uma melhor 

“competência cultural” dos aprendizes. Romanelli (2006, p. 4), por exemplo, afirma que 

“[...]um uso adequado da tradução permitiria estabelecer um confronto cultural mais 

aprofundado entre as línguas e facilitaria o domínio da cultura-alvo pelo aluno.” Hargreaves 

(2004) parte da premissa da “indivisibilidade” entre língua, cultura e tradução e argumenta que 

“nenhum processo de aquisição ou aprendizagem de outra língua deverá tentar excluir um 

desses elementos”. De acordo com esse autor, “[...] quando se fala em dificuldades da tradução 

ou de elementos intraduzíveis, trata-se, em geral, de aspectos culturais.” (HARGREAVES, 

2004, p. 87).  

De acordo com a discussão apresentada, assume-se que, apesar dos avanços das 

pesquisas desenvolvidas até o momento, ainda não existem estudos que tenham se proposto a 

investigar a retenção de itens lexicais contrastando o ensino através da tradução e da abordagem 

comunicativa em inglês como LE, situação essa que contribui para que professores e aprendizes 

de inglês continuem a desconhecer os caminhos que podem levá-los a uma prática mais bem 

sucedida em relação ao léxico dessa língua. 

Visando minimizar a lacuna configurada acima, esta pesquisa tem por objetivo 

geral analisar a retenção de itens de vocabulário traduzidos e não traduzidos em duas turmas de 

inglês pré-intermediário da Casa de Cultura Britânica – UFC. Mais especificamente, os 

objetivos são investigar se a tradução ou a abordagem comunicativa, a qual preconiza a não 

tradução, de itens lexicais encontrados em textos do material didático, levam a uma maior 

retenção das palavras a curto e longo prazo. 
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Em vista deste contexto, pretendemos, através do nosso estudo, responder aos 

seguintes questionamentos que deram origem a nossa pesquisa:  

1) Quais as decorrências da utilização da LE para a aprendizagem lexical e retenção 

de vocabulário de Inglês como Língua Estrangeira a curto e a longo prazo?  

2) Quais as decorrências da utilização da tradução da LE para LM para a 

aprendizagem lexical e retenção de vocabulário de Inglês como Língua 

Estrangeira a curto e a longo prazo?  

3) Comparativamente, qual utilização se mostra mais eficiente para a aprendizagem 

lexical e retenção de vocabulário de Inglês como Língua Estrangeira a curto e a 

longo prazo?  

Partimos da hipótese de que o uso exclusivo da LE nas atividades propostas levará 

a uma maior retenção lexical a longo prazo, crença instituída no meio acadêmico do ensino de 

língua inglesa, principalmente entre os profissionais que trabalham com a abordagem 

comunicativa. Como segunda hipótese, supomos que a retenção lexical na memória de curto-

prazo trará resultados similares entre a utilização da LE e da tradução. Por fim, pressupomos, 

como última hipótese, que as duas abordagens mostrar-se-ão eficientes para a aprendizagem e 

retenção de vocabulário.  

Este trabalho está dividido em introdução, em que apresentamos a problemática, a 

justificativa e os nossos objetivos e questões de pesquisa. Em seguida, apresentamos, 

respectivamente, Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise e Discussão dos Dados e, por 

fim, as Considerações Finais. 

A Fundamentação Teórica, traz discussões acerca da fundamentação teórica que 

norteia o nosso estudo. Primeiramente, apresentamos um histórico da utilização da tradução no 

ensino de língua inglesa bem como da abordagem comunicativa. Em seguida, discorremos 

sobre a importância do léxico e teorias cognitivistas acerca de retenção lexical e memória a 

curto e longo prazo. 

Na Metodologia, descrevemos, de forma detalhada, a metodologia aplicada ao 

longo desta pesquisa.  

Na Análise e Discussão dos Dados, fazemos a análise dos dados obtidos, 

apresentando os resultados numéricos do experimento bem como uma discussão dos resultados 

obtidos à luz dos pressupostos teóricos levantados. Por fim, apresentamos a Conclusão, com os 

resultados da análise dos dados e a retomada das nossas perguntas de pesquisa. Além disso, a 

partir de desdobramentos da nossa pesquisa, realizamos encaminhamentos para o 

desenvolvimento de estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta pesquisa busca conhecer sobre a retenção lexical de alunos de inglês como 

língua estrangeira num contexto de não-imersão. O foco está em investigar qual a melhor 

estratégia de ensino do léxico para que haja a retenção por maior tempo; utilizando-se da 

tradução ou somente através da LE. Para isso, almejamos apresentar aos grupos participantes 

formas distintas de ensino de léxico e verificar o seu desempenho através de testes de 

vocabulário. Objetivamos também analisar o fator retenção lexical em intervalos de tempo pré-

estabelecidos. 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que servirão de base para a 

análise e interpretação dos dados desse estudo. Os eixos centrais aqui desenvolvidos se referem 

às metodologias de ensino de língua inglesa focando a abordagem comunicativa e a tradução, 

a importância do ensino do léxico e, por tratarmos de retenção lexical, explanaremos sobre 

modelos de memória, conforme veremos a seguir. 

 

2.1 A procura do método ideal 

 

 

A busca pelo método de ensino “ideal” se faz presente quando o assunto é ensino 

de línguas. Embora haja muitas críticas aos métodos desenvolvidos ao longo dos anos e 

considere-se que, atualmente, alguns estejam em desuso, Larsen-Freeman (2011) já elencava 

motivos pelos quais os professores devem conhecer e refletir sobre os métodos existentes. O 

conhecimento relacionado a eles contribui, por exemplo, para que os professores reflitam sobre 

os princípios que estão por trás de suas ações e possam realizar escolhas metodológicas 

conscientes a partir de um repertório já existente. Além disso, o conhecimento dos principais 

métodos de ensino faz parte da base do processo de ensino e aprendizagem. A questão não está, 

pois, no método em si, mas em como ele é usado (LARSEN-FREEMAN, 2011). 

Cada novo método buscou romper ou negar a validade do outro, o que caracterizou 

um período de muitas mudanças, mas de pouca evolução, levando à busca pelo método ideal 

ser comparada ao movimento de um pêndulo (PRATOR, 1979 apud VILAÇA, 2008). Assim, 

a suposta existência de um método considerado perfeito como uma solução universal passou a 

ser alvo de muitas críticas (VILAÇA, 2008). Para Prabhu (1990) a possibilidade de que algum 

dia essa perfeição fosse conquistada foi sempre vista com desconfiança. Brown (1994), por sua 

vez, reconheceu que os métodos são impositivos e prescritivos e que há a necessidade de uma 
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reflexão por parte do professor quanto às suas práticas pedagógicas atenderem ou não aos 

interesses dos alunos.  

Os principais métodos que já foram ou são adotados no Brasil têm origem na Europa 

e nos Estados Unidos e os mais importantes foram, segundo Sant’anna, Spaziani e Góes (2014): 

o método de gramática e tradução, o método direto, o método de leitura, o método áudio-lingual, 

o método estrutural-situacional, o método cognitivo, o método funcional e a abordagem 

comunicativa. Para Leffa (1999, p.14), o ensino de línguas no Brasil espelha-se no que acontece 

em outros países, mas, geralmente, apresentando um atraso de alguns anos. Kumaravadivelu 

(2003, p. 24-25) classifica essas metodologias e abordagens em três grupos: metodologias 

centradas na linguagem (language-centered methods), metodologias centradas no aprendiz 

(learner-centered methods) e metodologias centradas na aprendizagem (learning-centered 

methods). 

Apresentamos, então, os principais métodos/abordagens que envolvem a tradução 

e o ensino comunicativo, focos do nosso trabalho, assim como suas principais características, a 

fim de refletirmos sobre o que cada um preconiza no ensino de LE. Atualmente, apesar de as 

escolas de idiomas tenderem para o ensino comunicativo, não podemos negar que ainda 

podemos encontrar referências a algumas abordagens tradicionais de ensino (RICHARDS, 

2006), o que torna essencial que saibamos sobre o histórico destes métodos para que possamos 

identificar suas influências na atual prática dos professores.  

 

2.1.1 A tradução na aprendizagem da língua estrangeira 

 

O fato de ser negada a oportunidade de o aprendiz usar a sua língua materna em 

sala de aula de língua estrangeira e, consequentemente, a tradução, impede a prática de uma 

habilidade muito demandada e praticada em seu contexto de uso. O professor de língua 

estrangeira sabe que o aluno brasileiro faz uso das estruturas do português, tanto em suas 

produções escritas como orais. Sabe também que a tradução está sempre presente tanto como 

estratégia de aprendizagem como na forma de tradução mental e / ou subliminar na aula mesmo 

quando há injunções para não traduzir. Em consequência, o professor evita ao máximo usar este 

recurso, que é tão relevante para o ensino da LE, seja por crença ou indoutrinação metodológica. 

Talvez por medo de falhar ou por não saber como utilizar este recurso em sala de aula. 

Por já estar ausente das práticas de ensino há tanto tempo, estabeleceu-se o senso 

comum de que a tradução prejudica a aprendizagem, interfere nas produções dos alunos na 

língua estrangeira, tomando o tempo da prática desta, que já é limitado. Será que é mesmo 
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assim? Diferentes áreas de pesquisa se debruçam sobre o aprendizado de vocabulário, tais 

como: a forma como aprendemos o vocabulário da língua-alvo (LA), como nós o armazenamos, 

como nós o descobrimos na nossa primeira e segunda línguas, como o vocabulário é retratado 

nos dicionários, e finalmente, como nós traduzimos e internalizamos este vocabulário que será 

estudado na LA. A visão predominante, tradicionalmente, é a de que se aprende uma língua 

estrangeira (LE) através da análise de estruturas sintáticas, da memorização de regras 

gramaticais e de exercícios de tradução. O ensino explícito da gramática era o carro chefe no 

ensino de línguas e pouca mudança pode ser observada, mesmo nos dias de hoje. Os manuais 

didáticos, além das listas de palavras e explicações gramaticais, apresentavam exercícios de 

tradução de língua materna para a estrangeira e vice-versa. Esses exercícios eram compostos 

por frases a serviço dos tópicos gramaticais de cada lição. Ou seja, muitas das experiências de 

ensino e aprendizagem privilegiam o estudo sobre a língua e a manipulação de estruturas 

sintáticas. A língua é vista apenas como um sistema de regras e não como um meio de 

comunicação.  

 O resultado foi que a tradução ficou associada à gramática e tinha pouca relação 

com textos, cultura ou literatura. A tradução tornou-se uma atividade estéril e muito distante do 

estudo de línguas estrangeiras vivas (RIDD, 2000, p. 125). Mesmo porque o que estava sendo 

feito não era a tradução textual / pedagógica em que o aluno pudesse realmente aprender a 

língua estrangeira. O que era praticado era a tradução pontual, que resolvia questões imediatas 

de compreensão, mas que não ajudava o aluno a internalizar a LE, ou seja, a adquirir o 

vocabulário da LE para que, em outros contextos, conseguisse usar a língua-alvo. 

Surgido no século XVIII, o Método da Gramática e Tradução tinha a gramática 

como foco central, descrita detalhadamente, pois os materiais eram estruturados a partir da 

gradação de estruturas gramaticais. As explicações eram feitas em língua materna e estudava-

se o significado literal da frase com ênfase nas habilidades de leitura e escrita. O vocabulário 

era ensinado através de listas de palavras isoladas e a sentença vista como a unidade básica da 

prática de ensino. Neste método, a gramática era ensinada de forma dedutiva e o professor 

precisa ter vasto conhecimento acerca das regras gramaticais, contudo, não era necessário o 

domínio da habilidade oral da LE que ensinava (LEFFA, 2012; RICHARDS; RODGERS, 

2001). 

A primeira tentativa de ver a língua como uma capacidade natural compartilhada 

por todos os homens surgiu com o Método Direto, no século 20, mas introduzido no Brasil por 
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volta de 1931, segundo Leffa (1999). Cook (2003) aponta os movimentos migratórios e o 

comércio internacional como fatores que influenciaram a mudança do perfil dos aprendizes de 

LE. Esse método surgiu impulsionado pela necessidade do ensino das habilidades orais, cujo 

objetivo era a comunicação na língua-alvo. Para se atingir essa comunicação, o aprendiz deveria 

apreender os significados diretamente na LE, sem interferência da língua materna. O método 

se baseava na teoria associacionista da psicologia que advogava que a associação é o princípio 

básico da atividade mental; a aprendizagem era tida como um processo imitativo, indutivo e 

associativo. A gramática deveria ser aprendida de forma indutiva, ou seja, pelo uso da língua. 

Os alunos praticavam perguntas e respostas e exercitavam a pronúncia com o objetivo de atingir 

uma competência semelhante à do nativo (LARSEN-FREEMAN, 2011; RICHARDS; 

RODGERS, 1993). O método tinha como característica principal o uso exclusivo da língua 

estrangeira na sala de aula, sendo o objetivo a comunicação do aluno na língua-alvo 

(GONÇALVES, 2018). Assim, a língua materna, muito utilizada no método de gramática e 

tradução, passou a ser banida de sala de aula. A gramática era ensinada de forma indutiva, por 

meio da prática intensa, como a utilização de perguntas e respostas em forma de diálogos para 

que as estruturas apresentadas fossem fixadas.  

Com o passar dos anos, a língua materna ficou totalmente banida e rejeitada no 

estudo de uma língua estrangeira. Talvez esse seja o motivo pelo qual hoje alguns professores 

de língua estrangeira tenham tanta aversão ao uso da língua materna e o uso da tradução em 

sala de aula. Primeiro, muitos não sabem a diferença entre usar a língua materna e a tradução, 

classificando estes dois recursos como o mesmo; e depois, transferem esta rejeição aos alunos, 

deixando bem claro esta negatividade quanto ao uso da tradução e da língua materna no ensino 

e aprendizagem de uma LE. Além disso, poucos professores sabem como usar a tradução em 

sala de aula e a diferença entre a tradução pontual e pedagógica, qual é a atividade de tradução 

que realmente é relevante e colabora com a aquisição de uma língua estrangeira e qual atividade 

atrapalha a internalização da língua-alvo. A tradução se tornou um tabu e ficou com esta marca 

por muito tempo entre os métodos de ensino de línguas estrangeiras. Brooks (1964) deixa isto 

bem claro ao afirmar que um aprendiz de línguas estrangeiras estava terminantemente proibido 

de usar sua língua materna, estava proibido de usar listas de palavras na língua estrangeira com 

equivalentes e estava proibido de traduzir, pois estes recursos eram falhos e anulariam todos os 

esforços do aprendiz. Contudo, a falha desta atitude é que a exclusão da língua materna é vista 

pelo aprendiz como uma crítica à própria língua, tornando a língua materna uma língua 

desvalorizada e de segunda classe.  
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Muitos alunos e professores desconhecem o uso correto da tradução como recurso 

para o aprendizado da língua-alvo. A tradução, assim como a língua materna, usadas 

corretamente, podem vir a ser facilitadores para a aquisição de vocabulário. Contudo, esta 

crença que resiste ao uso da tradução e da língua materna na aprendizagem da língua 

estrangeira, talvez se deva à falta de instrução sobre como usá-las corretamente. 

Romanelli (2006), ao referir-se ao uso da tradução em sala de aula, destaca que: 

 
A aula de línguas estrangeiras seria enriquecida, levando-se os alunos a perceberem 

que as línguas utilizam meios diferentes para expressar a mesma informação. Um uso 

adequado da tradução permitiria estabelecer um confronto cultural mais aprofundado 

entre as línguas e facilitaria o domínio do aluno da cultura-alvo. (ROMANELLI, 

2006, p. 4). 

 

Em nossa investigação, a tradução está apresentada através da presença de um 

pequeno glossário ao final do texto apresentado ao grupo experimental, composto apenas pelas 

palavras-alvo. Optamos pela utilização do glossário ao acatarmos os argumentos de Davis e 

Lyman-Hager (1997), e que se apresentam a seguir: (a) o glossário proporciona um 

entendimento coerente do texto devido à diminuição da interrupção do processo de leitura que 

geralmente ocorre na consulta convencional ao dicionário; (b) o glossário torna os participantes 

mais independentes, uma vez que eles podem encontrar as definições sem a necessidade do 

auxílio de outras pessoas; e (c) o glossário pode conter mais informação do que o dicionário 

tradicional. 

 

2.1.2 A abordagem comunicativa 

 

A partir da década de 60, os estudos linguísticos trazem contribuições fundamentais 

à nova visão de ensino e aprendizagem de línguas. Apesar da importância do pensamento de 

Chomsky (1957) sobre nossa capacidade inata (competência) para gerar enunciados, foi um de 

seus críticos, Hymes (1972), quem forneceu um dos conceitos estruturantes da nova abordagem 

– a competência comunicativa. 

Hymes (1972), ao contrário de Chomsky (1957) que preconizava o estudo das 

estruturas mentais internas do indivíduo, defende o estudo da comunicação e da cultura. Para 

Hymes, um falante para ser comunicativamente competente não deve apenas dominar as 

estruturas linguísticas, mas saber, também, como a língua é usada pelos membros de uma 

comunidade de fala. Para tanto, esse falante deve ser capaz de produzir enunciados adequados 

ao contexto, viáveis em termos de processamento cognitivo (respeitando limitações de 
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memória, por exemplo), e plausíveis, ou seja, devem corresponder ao uso da língua por seus 

falantes e não lhes causar estranhamento. Ou seja, saber como usar a linguagem para atingir 

funções diferentes, saber adequar a linguagem ao ambiente e aos participantes, saber produzir 

e compreender diferentes tipos textuais e utilizar diferentes estratégias para manter a 

comunicação, mesmo com limitações no conhecimento da língua (RICHARDS, 2006). 
 
O conceito de competência comunicativa foi modificado por Canale e Swain (1980) 

que sugerem quatro dimensões: a gramatical (domínio do sistema linguístico em termos de 

regras e uso); a sociolinguística (habilidade de usar a língua de forma adequada ao contexto); a 

discursiva (a habilidade de combinar forma e conteúdo de forma coerente); e a estratégica (a 

habilidade para superar limitações na produção linguística e resolver problemas de 

comunicação). Na Linguística Aplicada, os dois pilares da nova abordagem foram os livros 

Notional Syllabuses de Wilkins (1976) e Teaching language as communication de Widdowson 

(1978). 
 
Wilkins (1976) inova o ensino de línguas ao propor que a organização do material 

didático seja feita pelas noções, ou seja, os significados (lugar, espaço, tempo, movimento) e 

pelas funções da linguagem ou atos comunicativos (ex. pedir e dar informações, fazer um 

pedido em um restaurante; expressar sentimentos, etc). 
 
Widdowson (1978) discute conceitos fundamentais para a nova abordagem, tais 

como correção e adequação; usage (palavras e estruturas que compõem o sistema linguístico) 

e use (a forma como o sistema linguístico é usado para objetivos comunicacionais); coesão 

(relações entre os elementos lexicais e gramaticais dentro de um texto) e coerência (as relações 

entre os enunciados e a produção de sentido no discurso); e ato ilocucionário (o uso dos 

enunciados para executar uma função). O autor ainda afirma que “[...] as habilidades 

comunicativas englobam as habilidades linguísticas, mas o inverso não é verdadeiro [...]” 

(WIDDOWSON, 1978, p. 89, tradução nossa)2. Essa afirmação pode ser comprovada na análise 

dos métodos anteriores que, ao priorizarem as estruturas gramaticais, deixavam de lado seu uso 

para a comunicação. Muitas vezes eram produzidos enunciados que dificilmente seriam ou 

serão ouvidos em uma situação de comunicação real. O autor ressalta que o ensino para a 

comunicação demanda uma abordagem que associe as habilidades linguísticas às 

comunicativas (WIDDOWSON, 1978, p. 144). 

 
2 “[…] communicative abilities embrace linguistic skills but not the reverse […]” (WIDDOWSON, 1978, p. 89). 
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Algumas das características fundamentais da abordagem segundo Widdowson 

(1978) são: 

1. a língua deve ser entendida como discurso, ou seja, um sistema para expressar 

sentido,  

2. deve-se ensinar a língua e não sobre a língua,  

3. a função principal da língua é a interação com propósitos comunicativos,  

4. os aprendizes devem ter contato com amostras de língua autêntica,  

5. a fluência é tão importante quanto à precisão gramatical,  

6. a competência é construída pelo uso da língua,  

7. deve-se incentivar a criatividade dos alunos,  

8. o erro deve ser visto como testagem de hipóteses,  

9. a reflexão sobre os processos de aprendizagem deve ser estimulada de forma a 

contribuir para a autonomia dos aprendizes,  

10. a sala de aula deve propiciar a aprendizagem colaborativa.  

O livro didático, na abordagem comunicativa, deixa de ser uma bíblia a ser seguida 

cegamente, e torna-se um dos recursos para a aprendizagem, pois os alunos devem ser também 

expostos a insumo autêntico (revistas, jornais, filmes, vídeos, programas de TV, canções, 

mapas, menus, gráficos, etc, além dos diversos recursos da Internet). 

A abordagem comunicativa, ao levar em consideração o discurso, poderia ter 

mudado a face do ensino de línguas. No entanto, um número elevado de professores ainda não 

conseguiu se desvencilhar do ensino da gramática pela gramática, sem nenhum foco no sentido. 

Os exercícios de manipulação da forma, do tipo transformação de estruturas afirmativas em 

negativas e interrogativas, continuam arraigadas nas práticas pedagógicas dos professores do 

ensino fundamental e médio. Um outro problema são os materiais didáticos. Muitos livros, 

apesar de se intitularem comunicativos, apresentam textos artificiais, outros mais 

comunicativos apresentam atividades muito distantes da realidade dos aprendizes.
 

Depois de todo esse tempo de estudos, criações de métodos e abordagens que 

colaboraram com a aprendizagem de uma língua estrangeira, e depois de muito tempo do uso 

da tradução ter sido banido do ensino de línguas, volta-se a falar das razões para incorporar a 

tradução como recurso na aquisição de uma LE. Mesmo com a rejeição do uso da tradução no 

ensino de línguas, Widdowson (1978) deixa bem claro como a tradução pode ser muito 

relevante como um recurso pedagógico de muito efeito no ensino de línguas estrangeiras: 

 

O uso da tradução como uma técnica de ensino há muito tem sido visto com receio 

por professores de línguas, e muitos, é claro, dizem que isso é um problema de 
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princípios. Pretendo argumentar que a tradução [...] pode ser um recurso pedagógico 

muito relevante e em certas condições [...] tradução desse tipo pode fornecer o meio 

mais eficaz de aprendizagem de línguas. (WIDDOWSON, 1978, p. 101, tradução 

nossa)3. 
 

Ridd (2000) coloca claramente cinco razões para que o uso da tradução e da língua 

materna voltem como recursos pedagógicos ao ensino de uma LE. Primeira, o uso da língua 

materna na aprendizagem de uma língua estrangeira pode ser efetivo, principalmente se houver 

similaridades entre as duas línguas, a língua-alvo e a língua materna. Segunda, a tradução é 

uma atividade natural e necessária, especialmente para quem ensina uma língua estrangeira e 

tem um bom domínio e desempenho na tradução, pois esta pessoa, sim, tem habilidades 

interpretativas proeminentes. Uma vez que quem traduz bem, está produzindo um novo texto 

(língua materna, por exemplo) e interpretando o texto que está sendo traduzido (língua-alvo, 

por exemplo). Terceira, falantes de uma LE normalmente são obrigados a passar de uma língua 

para a outra (da LE para LM, por exemplo) para dar informações corretas do seu dia-a-dia no 

trabalho, ou sobre informações captadas no computador ou em uma ligação, etc. Quarta, a 

autenticidade nos materiais usados em sala de aula tem sido muito buscado e exigido pelos 

professores e alunos de LE e, a tradução pode ser um recurso excelente no uso destes materiais 

autênticos, já que a tradução exige o tempo todo interpretação e desafios intelectuais, pois 

provoca o aprendiz a contrastar sua própria língua com a língua-alvo, a comparar sua cultura 

com a cultura da língua-alvo. Além do mais, o professor pode assim avaliar a compreensão dos 

alunos sobre a estrutura e o vocabulário da língua-alvo. Quinta e última razão é que a tradução 

é uma excelente atividade mental, além de ser uma atividade linguística que exige muita 

habilidade, ou seja, a tradução força o aprendiz a pensar sobre as duas línguas, dá oportunidades 

para explorar e desenvolver a competência e o desempenho na língua-alvo, além de ajudar nas 

análises, comparações e contrastes entre a língua materna e a língua estrangeira. 

Atualmente, fala-se em método comunicativo, o qual surgiu a partir dos 

pressupostos da abordagem comunicativa, com o aprimoramento das atividades e técnicas 

estabelecidas pela última. As quatro habilidades são trabalhadas de forma integrada e a língua 

materna pode, sim, ser utilizada, quando necessário (CANALE; SWAM, 1983). Mas antes há 

a tentativa de negociação de um significado para que se chegue a um entendimento. A tentativa 

e erro fazem parte do processo de aprendizagem e o professor deixa de ser o modelo a ser 

 
3 The use of translation as a teaching technique has long been viewed with suspicion by language teachers and 

many, of course, proscribe it altogether as a matter of principle. I want to argue that translation […] can be a 

very useful pedagogic device and indeed in some circumstances […] translation of a kind may provide the most 

effective means of learning. (WIDDOWSON, 1978, p. 101). 
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seguido pelos alunos e o principal responsável por fazer os alunos produzirem sentenças 

gramaticalmente corretas e com a pronúncia mais próxima do falante nativo, para se tornar, 

então, um facilitador da aprendizagem. 

 

2.2 A importância do léxico 
 

 

Como se aprende uma língua estrangeira? Acredita-se que isso acontece quando a 

língua faz sentido para o aprendiz e lhe oferece oportunidades de uso, seja lendo, ouvindo, 

falando, escrevendo, interagindo pelo computador, traduzindo ou comparando até mesmo a 

língua materna com a língua estrangeira. 

Assim, um ponto crucial, hoje, para o estudo de uma língua estrangeira é conhecer 

bem sua própria língua (LM) e saber usá-la, pois assim facilita o aprendizado da língua 

estrangeira e a aquisição do seu vocabulário. Usar a língua materna como recurso para o 

aprendizado de uma outra língua é fundamental. Parece-nos que o aluno se sente mais 

confortável e tem mais facilidade na aprendizagem da língua-alvo. O uso da tradução textual / 

pedagógica, também é muito relevante para o aprendiz de uma língua estrangeira, pois com a 

tradução o aprendiz exercita sua capacidade intelectual através da interpretação, produção e 

construção de novos textos, além da internalização da língua-alvo. 

Gass e Selinker (1994) elencam didaticamente os motivos pelos quais o léxico é 

importante e deve ser estudado: 

a) de todos os tipos de erros, os erros de vocabulário são percebidos pelos 

b) aprendizes como os mais sérios; 

c) erros lexicais são os erros mais comuns cometidos por aprendizes de L2; 

d) o léxico é a força motriz da produção de sentenças; 

e) o léxico é importante na compreensão. 

Conforme Welker (2006, p. 225-231), até o início dos anos 80, pouca atenção era 

dada à aquisição do vocabulário na aprendizagem de uma língua estrangeira. Porém, a situação 

mudou. De fato, o vocabulário é muito importante na leitura, compreensão e produção de textos 

– tanto em língua estrangeira quanto em língua materna. Regras sintáticas são imprescindíveis 

para quem quer se comunicar correta ou adequadamente, mas existe a possibilidade de, em certa 

medida, de se comunicar sem elas. Já sem vocabulário, a comunicação é praticamente 

impossível, a não ser que aconteça através de mímicas ou gestos. Como disse Wilkins (1972, 

p. 111 apud SCARAMUCCI, 1995, p. 53), “[...] sem gramática muito pouco se pode comunicar, 

sem vocabulário nada se pode comunicar.” E segundo Laufer (2003, p. 31): 
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De longe o maior obstáculo à boa leitura é o número insuficiente de palavras no léxico 

do aprendiz. O léxico foi apontado como o elemento que permite a melhor previsão 

do sucesso na leitura, melhor do que a sintaxe ou a habilidade geral de leitura. Seja 

qual for o efeito de estratégias de leitura, ele é interrompido se o vocabulário estive 

abaixo do nível limiar, isto é, abaixo do mínimo de 3000 famílias lexicais ou 5000 

itens lexicais. 
 

Sem um conhecimento mínimo de vocabulário, é muito difícil o leitor utilizar 

qualquer estratégia de construção do significado, como por exemplo à inferência. Quanto a esta 

questão da inferência e do conhecimento lexical do aprendiz de LE, Souza e Bastos (2001, p. 

81-82) constatam que: 

 

Dentro do universo do ensino da leitura, observa-se que as abordagens instrumentais, 

no que se [refere] ao valor atribuído ao conhecimento prévio do leitor, destacam a 

importância do contexto, que é reduzido ao conhecimento que o leitor traz para o 
texto, tanto no que se refere à inferência de palavras como à extração da intenção do 

autor. Neste ambiente, o conhecimento linguístico é considerado como algo 

secundário que pode ser compensado através do conhecimento de mundo, do assunto 

do texto, não levando em consideração o nível de proficiência do leitor / aprendiz.  

 

[...] o que se tem visto é uma abordagem instrumental limitada ao ensino de estratégias 

de leitura, as quais seriam capazes de substituir / compensar a falta de conhecimento 

de língua. [...] Desde o desenvolvimento dos modelos psicolinguísticos de leitura, 

pesquisadores e professores igualmente afirmam que a melhor forma de tratamento 

do vocabulário do texto é a negociação das palavras desconhecidas através de 

inferências. 

 

É evidente que o conhecimento dos componentes lexicais é muito relevante para 

desempenhar qualquer atividade de aprendizagem da LE. E não conhecendo bem o vocabulário, 

a saída é procurar inferi-lo pelo contexto, ou seja, recorrer às pistas do próprio texto para 

adivinhar o significado de vocabulário desconhecido. Com isso, agiliza-se a realização das 

atividades, mas como fica a questão da aquisição do vocabulário? A inferência ou a 

“adivinhação” não é um recurso eficaz, se tornando insuficiente para determinar o significado 

de uma palavra desconhecida, inviabilizando até mesmo a compreensão. 
 
Laufer (2003, p. 142) cita uma pesquisa sobre a questão do significado correto ser 

adivinhado por pistas contextuais: 

 
 Uma pedagogia pobre de leitura [...] frequentemente comete os três seguintes erros 

[...]: Primeiro, ela leva erroneamente os alunos a acreditarem que o significado de 

todas as palavras desconhecidas pode ser inferido com base em pistas contextuais. 

Segundo, ela encoraja os alunos a adotarem um comportamento de adivinhação 

impetuosa em vez de uma inferência sensata. E finalmente, ela deixa de ensinar aos 

alunos a darem o último passo necessário no processo de inferência, a saber, a 

checarem, em caso de dúvida, a correção de sua inferência, consultando um 

dicionário. (HUSLTIJN, 1992, p. 67). 
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Para que o aprendiz de uma língua estrangeira tenha confiança no que está lendo, 

ou em qualquer atividade que envolva o conhecimento e a compreensão de vocabulário, é 

preciso ter confiança que o que se lê, está sendo entendido e que os significados estão corretos. 

O trabalho do Ilari e Geraldi (1985), no capítulo “Oposições Semânticas”, mostra que as 

pesquisas semânticas realizadas acerca do sentido de palavras são bem mais amplas do que o 

sentido de construções gramaticais. Faz-se necessário, acima de tudo, analisar os vocábulos e 

expressões que possuam significado ambíguo, contradição ou problemas na significação – isto 

tudo de acordo com a disposição das palavras nas orações ou no contexto em que são inseridas. 
 
Ilari e Geraldi (1985) dizem que, durante séculos, a melhor resposta para a pergunta 

“O que é sinonímia?” era: “Sinonímia é identidade de significação”. Porém, tal resposta 

sobrevive com várias ressalvas como: 

 

a) Para duas palavras serem sinônimas é preciso que haja a mesma identidade de 

extensão e de sentido ou intenção. Além do que a referência das duas expressões 

deve ser idêntica.  

b) Duas palavras sinônimas precisam contribuir para o sentido da frase ser 

verdadeira, ou apresentarem da mesma maneira o sentido global das orações.  

c) Duas palavras são sinônimas quando o sentido das orações não é modificado se 

uma for substituída pela outra.  
d) A sinonímia depende do contexto em que as palavras são empregadas e sofrem 

sempre algum tipo de especialização de sentido ou de uso. (ILARI; GERALDI, 

1985, p. 55).  
 

E ainda tem a paráfrase, em que a identidade de valores de duas frases para serem 

declaradas sinônimas depende do juízo subjetivo que desconsidera as diferenças existentes.  

Em muitos cursos de inglês, a pesquisadora observou que os alunos e professores 

são forçados a falar o tempo todo em inglês e, em hipótese alguma, podem traduzir. 

Consequentemente, todas as aulas são ministradas em inglês e qualquer dúvida a ser resolvida 

ou pergunta a ser feita, deve ser feita em inglês, também. 

Lendo as declarações e os dados de Ilari e Geraldi (1985), percebe-se que alguns 

verbos, adjetivos e substantivos frequentemente aparecem nos exercícios dos livros e os alunos 

não entendem o seu significado. Para apresentá-los aos alunos, sem que haja a tradução das 

palavras e/ou expressões para a língua portuguesa, é um grande problema, porque ou os alunos 

entendem que tais verbos são sinônimos, ou os professores não conseguem encontrar os 

melhores exemplos e acabam por dizer que tais palavras e / ou expressões têm significados 

iguais. 

Os alunos querem sempre uma referência, algo com que possam sempre fazer uma 

associação. E os professores de línguas estrangeiras, na sua maioria, dizem que cada língua tem 
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a sua estrutura e característica, não há algo no português que possa ser exatamente igual ao 

inglês. Por isso, pedem aos alunos para não traduzirem porque para produzir fala, ter fluência 

e elaborar textos escritos em inglês pensando na língua materna o tempo todo é muito 

trabalhoso. O aluno deve aprender a outra língua (inglês) como se fosse a primeira vez que 

estivesse aprendendo a falar, assim como ele aprendeu a língua materna (português). 

De acordo com Scaramucci (1995), a aprendizagem de vocabulário é uma das 

fontes de maior dificuldade em LE. Ter ou desenvolver uma competência lexical implica 

conhecer o vocabulário de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, conhecer uma palavra é 

conhecer o significado, conhecer as duas formas equivalentes em duas línguas, ou ainda ser 

capaz de reconhecer ou lembrar uma definição. Isso envolve a extensão do vocabulário do 

aprendiz ou o número de palavras conhecidas e componentes de aspectos linguísticos, 

psicolinguísticos e sociolinguísticos, além dos níveis lexical, sintático, morfológico, semântico 

e discursivo/pragmático. Scaramucci (1995) chama isso de conceito rico de vocabulário. 

Para Brown (1994), ser comunicativamente competente implica o domínio de um 

conjunto de estratégias para que se consiga negociar significados como um participante 

interativo no discurso, tanto falado como escrito. Esse conjunto de estratégias engloba o 

conhecimento e a capacidade de uso do vocabulário da LE, uma vez que, como vimos, é 

reconhecido que problemas relacionados ao léxico e a sua aprendizagem frequentemente 

interferem na comunicação, ou seja, que pode haver uma “quebra” na comunicação quando as 

pessoas não usam as palavras certas (ALLEN, 1983). Como resultado, o vocabulário passa a 

ser visto como resultado das necessidades dos alunos.  

Scaramucci (1995) explica que um ensino centrado no aprendiz com o ensino / 

aprendizagem de vocabulário como recurso estratégico, leva os alunos de LE a atingirem seus 

objetivos comunicativos. 
 
Por outro lado, Vechetini (2005) deixa claro na sua dissertação que as palavras não 

são ensinadas através de listas de palavras pré-estabelecidas pelo professor. A real utilização da 

LE cria a necessidade de os alunos conhecerem seu léxico. Dessa forma, o ensino / 

aprendizagem de palavras deve ir ao encontro dos propósitos dos alunos ao tentarem expressar 

significados através da LE e construir um sentido para aquilo que ouvem, lêem, falem ou 

escrevam. 

Ao realizar uma pesquisa na área de vocabulário, precisamos definir qual tipo de 

conhecimento de vocabulário será investigado. Acredita-se que há duas formas de se adquirir o 

léxico de uma língua estrangeira. Uma é através do ensino explícito do vocabulário e outra é 

através do ensino implícito. Schmitt (2000) explica que, no caso do vocabulário, quanto mais 
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nos envolvemos com uma palavra (processamento mais profundo), maiores as chances de que 

ela será lembrada para uso posterior, ou seja, no ensino explícito, conhecer uma palavra envolve 

vários aspectos tais como: saber relacioná-la a um objeto ou a um conceito; ter consciência de 

suas conotações e denotações; conhecer suas derivações e flexões; conhecer suas propriedades 

gramaticais (se é um substantivo, um verbo, etc); conhecer a palavra de forma que possa ser 

reconhecida/lembrada quando desejada; saber usá-la, pronunciá-la corretamente; conhecer suas 

possíveis colocações (ou relações sintagmáticas) e associações com outras palavras; saber usá-

la no nível certo de formalidade (registro); saber a frequência com que ela ocorre no uso geral 

da língua. 

No ensino implícito de vocabulário, a aquisição de vocabulário é incidental, a 

atenção do aprendiz está focada na mensagem que está sendo falada ou escrita, apenas o 

contexto se faz necessário para a aquisição de vocabulário. Segundo Huckin e Coady (1999), o 

ensino incidental de vocabulário tem algumas vantagens sobre o ensino explícito, tais como: 

a) é contextualizado, dando ao aprendiz um sentido mais rico do uso e do 

significado da palavra que não podem ser dados numa instrução direta; 

b) é pedagogicamente eficiente, pois permite duas atividades ao mesmo tempo: 

aquisição de vocabulário e leitura; 

c) é mais individualizado e centrado no aluno, pois o vocabulário sendo adquirido 

depende da seleção de materiais de leitura do próprio aprendiz. 

Não há um consenso entre autores sobre a melhor forma de ensino de vocabulário, 

se explícita ou implicitamente, mas Coady (1997) listou quatro tipos diferentes de abordagens, 

compartilhadas por diferentes autores, que ajudam a entender melhor a diferença entre as duas 

formas. Na primeira, o aprendiz aprenderia todo o vocabulário somente pelo contexto, com 

leitura extensiva, desde que houvesse a compreensão bem-sucedida. Krashen (1982) 

compartilha desse posicionamento, pois em sua teoria de insumo do aprendizado de línguas, 

afirma que o aluno irá adquirir um aspecto linguístico específico quando estiver exposto ao 

insumo compreensível de nível i+1, onde i é o nível em que o aprendiz se encontra, e a leitura 

poderia fornecer esse tipo de insumo que levaria naturalmente à aquisição. A segunda forma, a 

instrução por estratégia, também acredita ser o contexto a maior fonte de aprendizado de 

vocabulário, desde que estratégias de aprendizagem específicas para os alunos ocorram. Ou 

seja, é a aquisição de vocabulário via leitura, mas relacionada a estratégias/tarefas que o 

realcem. A terceira e quarta formas apresentam o ensino explícito de vocabulário, onde o foco 

do aprendizado é o vocabulário e não um texto específico. O vocabulário é apresentado 

isoladamente, podendo ou não estar ligado contexto, e não necessariamente de um texto escrito. 
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Na terceira forma, os autores defendem que certos tipos de vocabulário requerem uma instrução 

explícita com técnicas de ensino e memorização, enquanto a quarta posição enfatiza o ensino 

de vocabulário explicitamente, através de atividades em sala de aula.  

Em nossa pesquisa, adotaremos o ensino de vocabulário de forma implícita, pois 

acreditamos que o contexto e a leitura podem levar à aquisição de vocabulário, aliados à 

intervenção instrucional no contexto de uso significativo da língua.  

De acordo com Nation (1990), a palavra pode ser aprendida como reconhecimento 

ou como conhecimento produtivo. Assim, reconhecer uma palavra significa:  

a) conhecer sua forma gramatical e a que categoria pertence; 

b) identificar suas possíveis colocações com outras palavras; 

c) identificar se a palavra é mais comum ou mais rara e quais os contextos 

pragmáticos em que pode ser encontrada; 

d) saber o seu significado e conseguir associá-la a seu campo semântico. 

Segundo o autor, o vocabulário receptivo incluiria as palavras que os alunos 

reconhecem e compreendem, quando se deparam com estas em um contexto, enquanto o 

vocabulário produtivo envolveria as palavras que os aprendizes podem compreender, 

pronunciar corretamente e usar em contextos comunicativos. Conhecer uma palavra envolveria 

a questão do conhecimento receptivo e produtivo. Assim, conhecer uma palavra para o uso 

receptivo significaria ser capaz de reconhecer a palavra quando esta é ouvida ou vista. Isso 

envolveria conhecer os padrões gramaticais em que a palavra ocorreria e, ainda, em que 

contexto aquela palavra poderia ocorrer, bem como ser capaz de associar aquela palavra a outras 

palavras a ela relacionadas. O conhecimento produtivo, por sua vez, seria uma extensão do 

conhecimento receptivo e envolveria saber pronunciar a palavra, escrevê-la e utilizá-la 

corretamente. Ou seja, todas as características do vocabulário receptivo, juntamente com o uso 

da palavra aprendida em uma situação real de fala ou escrita, descrevem o conhecimento produtivo.  

 

2.3 A retenção lexical  

 

 O aprendiz de LE apresenta um código linguístico bem estruturado e previamente 

estabelecido em seu sistema cognitivo, o que torna a aprendizagem da LE diferente da 

aprendizagem da LM. Com isso, no processo de aprendizagem da LE, os aprendizes se apoiam 

no conhecimento prévio da sua LM, tanto para compreender a estrutura da nova língua – seja 

no nível fonológico, morfossintático, semântico ou pragmático – quanto para produzi-la. Em 

estágios iniciais, o sistema da LE não tem uma estrutura conceitual separada e sua estrutura 
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formal se apoia na estrutura da LM. Procópio (2016), explica que objetivo do aprendiz é 

construir representações da LE como um sistema separado e que isso é feito pelo aumento da 

ligação direta entre as novas formas da LE e as representações conceituais. Para a autora, à 

medida que essas ligações entre sons e significados na LE são construídas e os conceitos já 

existentes na LM são reestruturados, o aprendiz gradativamente aumenta o acesso automático 

ao vocabulário e à estrutura gramatical e fonológica na LE, bloqueando, assim, os efeitos da 

interferência proveniente da LM. Dessa maneira, uma forma limitada de modularidade 

linguística é atingida. Entretanto, não é possível bloquear por completo a influência da LM, 

nem mesmo em nível avançado de proficiência.  

Segundo MacWhinney (2002) a aprendizagem4 de uma língua se dá através da 

interação entre três aspectos: o input, que fornece os dados necessários para a aprendizagem da 

língua; o contexto, que pode ser controlado ou natural, propiciando maiores ou menores 

oportunidades de exposição ao input; e o aprendiz, que desempenhará com mais ou menos 

sucesso a tarefa de aprendizagem da língua, dependendo de suas diferenças individuais no que 

se refere, por exemplo, à atenção, estilos de aprendizagem e níveis motivacionais.  

Quando falamos em aprendizado de línguas, a importância do input para 

aprendizagem efetiva foi defendida por Krashen (1989) em sua Hipótese do Insumo (Input 

Hypothesis). Segundo a hipótese, deve haver a exposição máxima do aprendiz de línguas a 

materiais na língua alvo, preferencialmente a uma grande quantidade de textos (através de 

leitura extensiva). O impacto da leitura ou de sua falta pode resultar no que Coady (1997) 

descreve, de forma simples, o impacto que a leitura, ou sua falta, pode trazer ao aprendiz de 

uma LE. A isto ele chama de círculo virtuoso de leitura, quem lê mais, entende melhor, lê mais 

rápido e usufrui da leitura. Por outro lado, há o círculo virtuoso da falta de leitura, ou seja, quem 

não lê bastante, não entende, lê devagar e não usufrui da leitura. 

Ao considerarmos o ensino de vocabulário, a Hipótese do Insumo torna-se um 

grande aporte teórico, já que a repetição e frequência dos itens lexicais se torna essencial, uma 

vez que são necessárias múltiplas exposições para que dado item lexical se consolide no 

repertório mental do aprendiz (NATION, 2001). Ou seja, com apenas uma exposição ao item 

lexical, não podemos esperar que todas as informações acerca dele sejam aprendidas. Após 

vários estudos, Nation (2001) observou que as repetições produzem efeitos de aprendizagem 

entre 05 (cinco) e 20 (vinte) exposições. O processo de aprendizagem de vocabulário é lento, 

longo, e o aprendiz de LE precisa aprender vários níveis de significação linguística de um item 

 
4 Ressaltamos que, nesta pesquisa, não adotamos a distinção feita por Krashen (1982), seja em LM ou LE, entre 

os termos  ‘aquisição‘ e aprendizagem‘, os quais serão usados de modo intercambiável, conforme Ellis (1994).   
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lexical – fonético, semântico, sintático, pragmático, discursivo (RICHARDS, 2006; 

SCARAMUCCI, 1995).  

Devemos ressaltar que, nesta pesquisa, não atestaremos “aprendizado” das 

palavras-alvo utilizadas no estudo. O que investigamos, conforme explicado no Capítulo 

Metodologia, é a retenção dessas palavras na memória logo após a intervenção onde um texto 

é apresentado, com a presença da tradução no grupo experimental e sem ela, no grupo controle, 

e com um intervalo de tempo maior, na aula seguinte, o que compreende um intervalo em torno 

de 48 (quarenta e oito) horas. Dessa forma, não nos ateremos a número mínimo de exposições 

a um item lexical, preconizado por vários autores para que ocorra a efetiva aprendizagem, uma 

vez que os participantes da pesquisa foram expostos às palavras somente em três momentos da 

investigação, no pré-teste, na leitura dos textos e no pós-teste, sendo que no caso do primeiro, 

não houve explanação sobre significado ou uso.  

Ao falarmos em retenção, a curto e longo prazo, precisamos de um aporte teórico 

sobre modelos memória que demonstrem o funcionamento dos sistemas de memória humanos. 

Um dos autores que fundamentam esta pesquisa, Baddeley (2011) levantou hipóteses e propôs 

um modelo explicativo sobre o funcionamento da mente humana, o qual será o pilar de nossa 

investigação. O autor considera o sistema de memória composto por um processador executivo 

e dois módulos de armazenamento de curto prazo: o laço fonológico (phonological loop), que 

processa material verbal e o bloco visuoespacial (visuospatial sketchpad), que processa 

imagens. Temos então, o modelo de memória de trabalho e memória de longo prazo. Acredita-

se, segundo Baddeley et al. (1988), que a aprendizagem ocorre através de uma transferência de 

informação entre os sistemas de armazenamento de curto e longo prazo. A memória de trabalho, 

que processa informações rapidamente e de forma temporária, seria um “alicerce” para a 

memória de longo prazo, a qual armazena informações após um processo mais demorado. 

Através da memória, recuperamos informações que foram internalizadas e armazenadas em um 

primeiro momento, para resgatá-las e utilizá-las em um momento posterior, quando necessário 

for. Podemos dizer então, que a memória tem papel fundamental para a aprendizagem de uma 

língua, seja ela LM ou LE, pois esse resgate de informação deve ocorrer para que o aluno faça 

uso de uma língua. Se observamos como a carga horária da maioria dos cursos de LE é 

distribuída, veremos que os cursos ocorrem semestralmente ou através de módulos. O professor 

espera sempre que o aprendiz tenha “armazenado” o conteúdo ensinado no semestre/módulo 

anterior para que as novas informações sejam desdobramentos do que foi aprendido, ampliando 

estruturas e, por conseguinte, vocabulário. E como esse aprendiz o faria se não retivesse as 

informações em sua memória?  
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Para Mileski e Gonçalves (2011), a memória, grosso modo, é responsável por 

codificar, administrar, arquivar e recuperar no/do cérebro todas as experiências vividas, boas 

ou más. Aprende-se consciente ou inconscientemente aquilo que é relevante, quer dizer, aquilo 

que tem significado. A memória e a aprendizagem lidam com a capacidade do cérebro de mudar 

o seu funcionamento em resposta a experiências. A aprendizagem ocupa-se da forma como a 

experiência altera o cérebro, enquanto a memória concentra-se na maneira como essas 

mudanças são armazenadas e posteriormente ativadas. 

Tendo em vista que a memória e a aprendizagem são intimamente relacionadas, vê- 

se a importância de estudá-las conjuntamente, pois a modificação de uma acarreta a 

modificação da outra. De acordo com Eysenck e Keane (2007), não pode haver memória sem 

aprendizagem anterior; e a aprendizagem necessita do envolvimento de um sistema de 

memória. Entende-se, então, que há reciprocidade entre elas, pois a aprendizagem “alimenta” a 

memória e esta por sua vez organiza e sistematiza as aprendizagens. 

Para Izquierdo (2011), memória é equivalente à aquisição, formação, conservação 

e evocação de informações. Por sua vez, a aquisição, na visão deste autor, é o aprendizado ou 

aprendizagem. Compreende-se, então, que para Iván Izquierdo memória e aprendizagem são 

equivalentes. Este autor cita, ainda, que a evocação é também chamada de recordação, 

lembrança, recuperação de experiências. Só é possível lembrar aquilo que é gravado, aquilo que 

foi aprendido. 

Conforme Alan Baddeley (2011, p. 14-22), existem evidências que sugerem que 

não há um único sistema de memória, mas sim um quadro mais complexo. Para este autor, a 

memória pode ser vista como um sistema ou sistemas de armazenamento de informações, que 

requer a capacidade de codificar, armazenar e evocar informações. 

Baddeley (2011) e Izquierdo (2011) classificam a memória de acordo com a sua 

duração – de curta e longa duração – e por seu conteúdo – explícita ou declarativa e implícita 

ou não declarativa. Izquierdo (2011) traz, ainda, a classificação por função, dividindo as 

memórias entre aquela que produz traços ou arquivos (memória de trabalho) e aquelas que 

produzem arquivos (memória de curta e longa duração). 

A seguir apresentaremos uma breve descrição de cada tipo de memória, de acordo 

com a classificação dada pelos autores citados anteriormente. 

 

Memória de curta duração (MCD) – refere-se à retenção temporária de pequenas 

quantidades de material sobre breves períodos de tempo. Segundo Izquierdo (2011), estende-se 

desde os primeiros segundos ou minutos que sucedem ao aprendizado até 3 ou 6 horas. 
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Baddeley (2011) usa o termo memória de curta duração para referir-se ao desempenho em 

tarefas que envolvem a retenção simples de pequenas quantidades de informação e que são 

testadas imediatamente ou após um pequeno intervalo de tempo. 

A memória de curta duração (MCD) se diferencia da memória de longa duração 

(MLD), que será descrita posteriormente, não pelo conteúdo cognitivo, mas por apresentarem 

dois processos paralelos e independentes. Izquierdo (2011) afirma que o conteúdo das 

memórias de curta e longa duração é o mesmo. Nas palavras do autor, 

 
Se aprendermos de cor um determinado texto ou uma figura, evocaremos esse texto 

e essa figura e não outro qualquer, tanto 1 ou 3 horas mais tarde (memória de curta 

duração) como no dia seguinte, se nos lembramos dele (memória de longa duração). 

Isso indica que a informação aferente aos dois sistemas mnemônico é a mesma, e a 

resposta, também. (IZQUIERDO, 2011, p. 70). 
 

Portanto, o conteúdo de ambas as memórias é idêntico. A diferença reside no 

processamento. 

No entanto, também há diferenças entre MCD e memória de trabalho (MT), a qual 

será explicada a seguir. Muitos autores classificam a MT como sendo uma memória de curta 

duração (EYSENCK; KEANE. 2007). A principal diferença está no papel da MT, que não é 

o de formar arquivos. Além disso, esta ocupa outras estruturas neurais, como o córtex pré-

frontal (IZQUIERDO, 2011). 

Por fim, vale ressaltar o papel da memória de curta duração, que serve para dar uma 

sequência a episódios, como o que se faz quando se lê um livro, conversa, vê um programa de 

televisão, por exemplo. Assim, ela cumpre com seu papel de ‘alojamento temporário’, enquanto 

o arquivo definitivo está sendo formado. 

 

Memória de trabalho (MT) – Por um tempo foi confundida com memória de curto 

prazo, mas na década de 80 começou a ser vista como sendo mais complexa que um 

armazenamento de curto prazo, de acordo com Eysenck e Keane (2007). 

De forma geral, para Baddeley, Eysenck e Anderson (2011) a memória de trabalho: 

a) mantém e manipula temporariamente as informações; 

b) é a habilidade de gravar e processar informações; 

c) supõe-se que esteja ligada à atenção e que seja capaz de recorrer a outros 

recursos dentro da memória de curta e longa duração; 
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d) é um sistema que não só armazena informação de forma temporária, mas 

também a manipula de modo a permitir que as pessoas executem atividades 

complexas como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão; 

e) é um espaço mental de trabalho que é necessário para desempenhar atividades 

cognitivas complexas; 

f) para Cowan (1999 apud BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011) 

depende da ativação que ocorre na memória de longa duração, sendo controlada 

por processos atencionais. Essa ativação é temporária e decai, a menos que seja 

mantida pela repetição verbal consciente ou atenção continuada; 

g)  composta por multicomponentes – o executivo central, o laço fonológico, o 

bloco visuoespacial e o episodic buffer. Esses componentes, basicamente, 

consistem em arquivar informações verbais e visuais, temporariamente, 

através de um controle de atenção, e por fim, integrar essas informações com 

outras da memória de longa duração. 

Para Iván Izquierdo (2011), memória de trabalho: 

a) é breve e fugaz, serve para gerenciar a realidade e determinar o contexto em 

que diversos fatos, acontecimentos ou outro tipo de informação ocorrem, se 

vale a pena ou não fazer uma nova memória disso ou se esse tipo de informação 

já consta dos arquivos; 

b) mantém informações por milésimos de segundo e tem acesso rápido aos 

conteúdos já consolidados; 

c) não deixa traços e não produz arquivos; 
d) é processada, fundamentalmente, pelo córtex pré-frontal e depende da atividade 

elétrica dos neurônios dessa região; 

e) determina se a informação é nova ou não e se é relevante para o organismo ou 

não, além de determinar o aprendizado diante de uma situação nova; 

f) auxilia na percepção da realidade. 

Como exposto por Baddeley (2011), a MT é um espaço mental de trabalho que é 

necessário nas atividades cognitivas complexas, como o processo de leitura, por exemplo, 

porque ela conserva na consciência as sequências de palavras, que formam uma frase por tempo 

suficiente até que haja significação. Entre outras palavras, a memória de trabalho, através do 

episodic buffer, verifica na memória de longa duração a existência de significado para aquele 

conjunto de palavras, naquele contexto-frase. Esse processo ocorre em segundos, como 

apresentado por Izquierdo (2011). Se as informações processadas na leitura forem novas, a 
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memória de trabalho irá administrar a informação, decidindo se é relevante ou não para o 

indivíduo e se irá descartar ou formar uma nova memória. 

Em síntese, a memória de trabalho é essencial para a leitura e para aprendizagem, 

mesmo que não produza arquivos. E ela faz o reconhecimento da informação nova com 

aquelas pré-existentes, comparando-as e fazendo associações. 

Com relação à leitura, Koda (2005), em seu livro Insights into second language 

Reading: a cross- linguistic approach, propõe que a operação de leitura depende da MT e 

que existe uma correlação entre a capacidade de memória de trabalho e desempenho na 

leitura, demonstrando que a MT é um fator dominante de diferença individual na habilidade 

leitora. 

Esta autora também trata de estudos de MT que envolvem leitores de segundas 

línguas. Miyake e Friedman (1997 apud KODA, 2005, p. 199) postulam que a memória de 

trabalho pode ser um componente central da aptidão para aprendizagem de línguas. 

Resumindo, a memória de trabalho como um recurso cognitivo está envolvida em 

praticamente todos os aspectos da leitura, igualmente em primeira e segunda língua. 

 

Memória de longa duração (MLD) – Para Baddeley (2011), é um sistema ou 

sistemas que servem de base à capacidade de armazenar informação por longos períodos de 

tempo. A MLD subdivide-se em memória declarativa/ explícita e não declarativa/ implícita, 

de acordo com o conteúdo armazenado. A memória explícita está aberta à evocação 

intencional, seja com base na recordação de eventos pessoais – memória episódica – ou de 

fatos – memória semântica. Já a memória implícita é aberta à evocação por meio do 

desempenho, no lugar de lembranças ou reconhecimento consciente. 

 

Memória semântica – corresponde ao armazenamento de informações relativas 

aos conhecimentos gerais, incluindo conceitos, significados de palavras e de fatos socialmente 

compartilhados (BADDELEY, 2011). Todo o conteúdo arquivado é passível de relato verbal, 

mas não tem ancoragem no tempo e nem no espaço. 

 

Memória episódica – é onde os eventos que dizem respeito à história pessoal e 

eventos específicos estão arquivados e, ao contrário da memória semântica, são ancorados no 

tempo e no espaço (BADDELEY, 2011). Esses eventos também são passíveis de relato verbal, 

quer dizer, podem ser evocados de maneira consciente. 
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Logo, compreende-se que as informações contidas nesses sistemas de memória 

explícita podem ser relatadas verbalmente, quer dizer, o indivíduo possui acesso consciente 

ao conteúdo e pode, assim, declará-lo. 

No entanto, para Gazzaniga e Heaterthon (2005, p. 224), memória explícita e 

memória declarativa são conceitos diferentes. Uma é o termo para designar o processo quando 

uma pessoa lembra uma informação determinada, enquanto a outra refere-se à informação 

cognitiva recuperada. Segundo os autores, 

 
A memória explícita envolve os processos empregados para lembrar informações 

específicas. A informação recuperada na memória explicita é conhecida como 

memória declarativa, que se refere à informação cognitiva que pode ser trazida à 

mente, isso é, o conhecimento que pode ser declarado. Muitos cientistas psicológicos 

usam os termos intercambiavelmente, mas a memória explícita se refere ao processo 

de memória, ao passo que a memória declarativa se refere ao conteúdo da memória. 

(GAZZANIGA; HEATERTHON. 2005, p. 224, grifos dos autores). 
 

Memória implícita – consiste na retenção de conteúdos não verbalizáveis como 

as habilidades. Saber cozinhar e andar de bicicleta, por exemplo. Envolve treinamento, 

repetição e a aquisição, sendo que a aquisição dessas habilidades é gradual. A evocação desses 

conteúdos da memória de longa duração se dá por meio do desempenho, em lugar da 

lembrança consciente (BADDELEY, 2011). Em resumo, esse tipo de memória é evidenciado 

a partir das habilidades percepto-motoras, repostas esqueléticas e emocionais (MELLO; 

XAVIER, 2006). 

Há outras classificações sobre memória além das mencionadas nesta seção, como 

a memória autobiográfica, a sensorial, as falsas memórias, dentre outras, mas como o objetivo 

do trabalho envolve LM e LE, embasamos o trabalho com modelos de memória os quais 

podemos relacionar com a retenção de léxico. 
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3 METODOLOGIA 

 

A seção apresenta as escolhas metodológicas que nortearam o presente trabalho. 

Descreveremos o tipo de pesquisa, o contexto de estudo, o perfil dos participantes, assim como 

os instrumentos de coleta de dados e procedimentos utilizados. 

Considerando-se que as características do problema a ser investigado e as questões 

de pesquisa apontam para a realização de experimentos sobre a retenção de vocabulário em 

Inglês como Língua Estrangeira, esse estudo se insere em um paradigma quantitativo-

qualitativo de pesquisa.  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo quase-experimental, uma vez que o pesquisador tem certo 

controle sobre as variáveis a serem observadas (NUNAN, 1992). O experimento teve como 

objetivo expor os participantes da pesquisa a dois textos em língua inglesa, adaptados pela 

pesquisadora, onde o significado de doze itens lexicais previamente selecionados seria 

explicado em dois textos diferentes, seis itens em cada texto. No primeiro, utilizando-se 

somente a língua inglesa, e, no segundo, a tradução dos itens através de um glossário. A 

aprendizagem dos itens lexicais ocorre de maneira indireta ou implícita (KRASHEN, 1989), ou 

seja, não se trata de uma atividade voltada especificamente para ensino de léxico. No entanto, 

através de uma atividade indireta ou incidental nesse caso, a leitura propicia a aprendizagem de 

léxico. 

Como todo experimento na área de aprendizagem de línguas, buscou-se manter um 

grupo experimental e um grupo controle, para efeitos de comparação e verificação dos dados e 

das perguntas de pesquisa. O grupo experimental foi testado com o recurso da tradução, ao 

passo que o grupo controle teve acesso somente à explicação em língua inglesa. Este estudo 

quase-experimental foi estruturado em três momentos de testagem: pré-testagem, testagem e 

pós-testagem (LAVILLE; DIONNE, 1999; NUNAN, 1992). 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

 

Para a presente pesquisa, trabalhamos inicialmente com um contexto para o teste 

piloto, e outro para a investigação em si.  
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A primeira aplicação de pré e pós-teste ocorreu em uma turma piloto composta por 

15 alunos do curso de Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e 

Respectivas Literaturas da Universidade Federal do Ceará, no semestre de 2017.1, matriculados 

na Disciplina Inglês V: Língua e Cultura, com carga horária de 64 h, sendo esta obrigatória na 

grade curricular. Durante sete encontros consecutivos, a fim de que os alunos não se 

distanciassem do que fora trabalhado anteriormente, nos meses de abril e maio, e sob a 

supervisão da orientadora, a pesquisadora ministrou aulas na referida turma a fim de cumprir o 

Estágio Docente I, requisito obrigatório do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

UFC. A orientadora e também professora da disciplina, Profa. Dra. Maria Fabíola Vasconcelos 

Lopes, assim como os membros da banca de qualificação, sugeriram a aplicação de um teste 

piloto nessa turma antes de partir para um outro contexto, as turmas da Casa de Cultura 

Britânica, contexto principal desta pesquisa.  

O segundo contexto da pesquisa, onde ocorreu a investigação propriamente dita, 

deu-se na Casa de Cultura Britânica (CCB), um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria 

de Extensão da Universidade Federal do Ceará, que desenvolve ações junto à comunidade sob 

a forma de programas, projetos, cursos e eventos.  

São oferecidos na CCB cursos de inglês como língua estrangeira. O 

Curso Intermediário de Língua Inglesa desenvolve de forma integrada as habilidades de ouvir, 

falar, ler e escrever em nível intermediário (elementary, pre-intermediate, intermediate). Os 

alunos que terminam o Curso Intermediário são capazes de se comunicar na maioria dos 

contextos e dão o primeiro passo para obtenção de um certificado da Universidade de 

Cambridge. O curso é composto de 420 horas-aula distribuídas em 7 semestres letivos. Há duas 

formas de ingresso no Curso Intermediário: Teste de Admissão para o semestre 1, para aqueles 

alunos que nunca estudaram inglês e Teste de Nível, direcionado àqueles que já possuem algum 

conhecimento da língua. 

O curso Upper Intermediate Course é direcionado àqueles que terminaram o Curso 

Básico e gostariam de aprofundar seus conhecimentos sem necessariamente preparar-se para os 

exames de Cambridge. Tem como público-alvo alunos que procuram melhorar o seu 

desempenho linguístico, especialmente a habilidade oral. Para ingressar, o candidato faz um 

Exame de Seleção que consiste de uma prova escrita de língua inglesa abrangendo todo o 

conteúdo do Curso Básico da CCB. O curso tem a duração de 120 horas-aula divididas em 

dois semestres. O processo seletivo para o Upper Intermediate Course ocorre através do Teste 

de Nível. 
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Além do Curso Intermediário e do curso Upper-Intermediate, a CCB também 

oferece à comunidade o Advanced Course que é direcionado àqueles que terminaram os 

cursos Intermediário e Upper-Intermediate e gostariam de aprofundar ainda mais seus 

conhecimentos sem necessariamente preparar-se para os exames de Cambridge. Possui 120 

horas/aula divididas em dois semestres. Para ingressar, o candidato faz um Exame de Seleção 

que consiste de uma prova escrita de língua inglesa abrangendo todo o conteúdo do curso 

Upper-Intermediate da CCB. O processo seletivo para o Advanced Course ocorre através 

do Teste de Nível. 

A escolha do segundo contexto de pesquisa teve como fator motivador o fato da 

pesquisadora ser professora efetiva da instituição e assim poder ministrar aulas regularmente 

durante todo o semestre de 2017.1 nas duas turmas participantes da investigação. Esperava-se 

assim que, quando do início das intervenções, cada turma já tivesse um bom entrosamento entre 

si e com a professora. 

Os experimentos foram realizados com estudantes de Inglês como Língua Estrangeira 

(contexto de não-imersão), do nível pré-intermediário (Semestre IV), correspondente à transição 

dos níveis A2 e B1 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), regularmente 

matriculados na CCB. Realizamos os experimentos com um número de vinte e cinco (25) 

participantes em cada grupo testado, totalizando cinquenta (50) participantes, que foram convidados 

a participar como voluntários.  

 

3.3 Instrumentos da coleta de dados 

 

Os dados da pesquisa foram gerados através da aplicação do experimento, 

utilizando-se alguns instrumentos de pesquisa, tais como questionários, com o objetivo de traçar 

o perfil do participante bem como a sua avaliação do experimento após o término da 

investigação, os textos utilizados para apresentar os itens lexicais e os testes de vocabulário, 

dividindo-se em um pré-teste, um pós-teste imediato e um pós-teste tardio. 

Na fase de pré-testagem foi aplicado um questionário de identificação do 

participante e um teste de vocabulário (pré-teste) com as palavras-alvo e uma questão múltipla 

escolha (a, b, c, d), baseado no Vocabulary Knowledge Scale (VKS) elaborado por Paribakht e 

Wesche (1997). Assim, o participante poderia relatar o seu grau de conhecimento da palavra 

apresentada. O primeiro item descreve o desconhecimento da palavra, o segundo indica já tê-la 

visto antes mas não saber o significado, o terceiro aponta que o participante já viu a palavra 

antes e pede para que ele escreva o que acha ser o seu significado e o quarto e último item indica 
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uma maior assertiva do conhecimento da palavra pelo participante, pedindo também o seu 

significado.  

Na fase de testagem, o grupo controle foi exposto a dois textos em língua inglesa, 

onde não foi apresentada a tradução de nenhum item lexical. Materiais de apoio tais como 

dicionários impressos ou online ou mecanismos de busca como o site Google não foram 

permitidos. A professora também não fez o uso da língua materna em momento algum das 

testagens. Após cada intervenção onde o texto foi apresentado, um pós-teste imediato foi 

aplicado. O grupo experimental foi exposto aos mesmos textos, mas que apresentavam um 

glossário ao final da leitura, glossário este lido pela pesquisadora, em voz alta, antes do início 

da leitura silenciosa dos textos e após o término da mesma. Decidiu-se a apresentação de 

glossário das palavras-alvo como garantia de que os participantes seriam expostos à tradução 

em língua portuguesa, uma vez que somente a presença de dicionários inglês-português no 

ambiente da sala de aula não assegurasse à pesquisadora que cada participante iria utilizá-los. 

O fator tempo reduzido para que a intervenção ocorresse em cada aula também contribuiu para 

esta decisão, uma vez que ao permitir o uso do dicionário, teríamos de dispor de um período 

maior de tempo para cada intervenção. Ao final do momento de apreciação do texto, um teste 

de vocabulário com as palavras-alvo (pós-teste imediato) foi aplicado, que compreendia em um 

teste de múltipla escolha de cinco itens, onde para cada palavra-alvo somente um item 

correspondia ao significado correto da palavra, três itens distratores e um item onde o 

participante poderia afirmar que desconhecia a palavra-alvo. 

A fase de pós-testagem dividiu-se em duas partes; imediata e tardia. Um teste de 

vocabulário (pós-teste imediato) foi aplicado com as palavras-alvo em destaque e uma questão 

múltipla escolha (a, b, c, d, e) para cada palavra-alvo onde somente um item correspondia ao 

significado correto da palavra, um item onde o participante poderia afirmar que desconhecia a 

palavra-alvo e três itens distratores. 

 Foi aplicado um teste de vocabulário (pós-teste tardio), nos dois grupos, na aula 

seguinte ao pós-teste imediato. Em um quadro, as seis palavras-alvo de cada texto são 

apresentadas juntamente com outras seis que estão presentes no texto lido (distratoras), todas 

em destaque (negrito). Há seis frases com um espaço em branco que deve ser preenchido com 

uma palavra-alvo. 

 Os dados provenientes de todas as fases do experimento, foram submetidos a 

métodos quantitativos (natureza quantitativa da pesquisa) e analisados, paralelamente, de forma 

qualitativa.  
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3.3.1 Questionário do perfil do participante 

 

O questionário de identificação do participante foi baseado em Zilles (2001) e 

Gattolin (1998), e tinha como propósito traçar um perfil sumário do participante da pesquisa e 

suas práticas em relação à língua inglesa. Visava também saber, primordialmente, se o 

participante já havia estudado na CCB, como se portava em relação à aprendizagem de 

vocabulário, e se a tradução estava presente nos seus momentos de aprendizado de inglês como 

língua estrangeira.  

O questionário aplicado na turma piloto difere ligeiramente daquele aplicado nos 

grupos, alguns itens foram modificados apenas para que refletissem o caráter do Curso de 

Letras. 

 

3.3.2 Os textos utilizados na investigação 

 

Após ter o perfil dos participantes do teste piloto traçado, decidimos a utilização de 

textos encontrados no caderno de exercícios do livro English File Upper-Intermediate, uma vez 

que, mesmo sendo parte da coleção de livros didáticos adotada pela CCB, nenhum participante 

havia feito o semestre Upper, seja o Upper 1 ou 2, o que nos traz fortes indícios de que não 

foram expostos a eles. Além disso, os próprios textos apresentavam palavras em destaque, e 

essa informação indica ao professor que aquela palavra ainda não foi apresentada nos livros da 

coleção. Das doze palavras alvo selecionadas para a pesquisa, três estavam destacadas nos 

textos originais. 

Nos grupos testados, os alunos estavam matriculados no Semestre IV do Curso 

Intermediário, e o questionário inicial procurou saber se o aluno já havia estudado nos semestres 

do Upper-Intermediate, pois há casos de alunos que mesmo após concluir semestres mais 

avançados na CCB, decidem retomar seus estudos após alguns anos e iniciam novamente em 

semestres mais baixos, através do teste de nível.  

Os textos sofreram adaptação por parte da pesquisadora para que não apresentassem 

tempos verbais ainda não estudados pelos participantes dos grupos, o que poderia causar um 

desvio da atenção do aluno ao ler o texto; preocupar-se em entender uma frase que apresentasse 

alguma modificação verbal desconhecida por ele em detrimento do texto como um todo. 

Buscou-se também uma padronização da quantidade de parágrafos, ambos apresentam quatro, 

bem como uma equiparação do número de palavras pela contagem do Word. Um texto 
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apresenta duzentas e oitenta e três (283) palavras, enquanto o outro duzentas e oitenta e duas 

(282). 

As palavras alvo foram escolhidas e retiradas dos textos. Os critérios de seleção foram 

os seguintes: 1) palavras que talvez fossem desconhecidas pelos participantes; 2) palavras de 

diferentes classes gramaticais; 3) palavras que não fossem cognatas com a língua portuguesa. Desta 

forma, o primeiro texto apresentado tem como palavras alvo dois adjetivos, hidden e tiny; um verbo, 

to nod; e três substantivos, hearing, venue e damage. O segundo exibe um adjetivo, flawed; dois 

verbos, to head e to heal; e três substantivos, denial, bewilderment e wound. Julgou-se necessária a 

definição da classe gramatical para dirimir eventuais dúvidas dos participantes quanto à palavra. 

Como ilustração, podemos utilizar a palavra head, que é o substantivo “cabeça” em português, mas 

a que se apresenta como palavra alvo é o verbo to head, que significa “ir”. 

 

3.3.3 Pré-teste 

 

Aplicamos o VKS no pré-teste para verificar o que o participante já conhecia sobre as 

palavras alvo do estudo. A identificação da classe gramatical da palavra para o aluno foi colocada 

logo ao lado.  

Nesse teste, as palavras alvo são apresentadas ao público-alvo da pesquisa que fornece 

informações sobre o seu conhecimento lexical. Para este estudo, adaptamos o teste VKS, de modo 

que ele não inclui o item de produção da sentença com a palavra alvo, mas há a possibilidade do 

participante marcar que “acha que conhece” a palavra ou que “a conhece”, quando então é pedido 

que ele coloque o seu significado, em português. 

 

3.3.4 Pós-teste imediato 

 

Aplicado logo após a exposição dos textos, o pós-teste imediato apresenta um 

layout similar ao pré-teste. Contém as seis palavras alvo juntamente com suas respectivas 

classes gramaticais e quatro itens que apresentam definições em língua inglesa. Somente um 

significado adequa-se à palavra. Um quinto e último item dá a opção ao participante de atestar 

o não (re)conhecimento da palavra. Achou-se necessária a inclusão desse item com o propósito 

de minimizar adivinhações quanto ao significado da palavra e, assim, o participante apenas 

marcaria o significado que lhe fosse o correto.  

O significado das palavras alvo bem como as outras definições apresentadas foram 

pesquisadas e retiradas do Cambridge Dictionary, dicionário online bem-conceituado e com 
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linguagem mais fácil em suas definições à um aluno (pré)intermediário. Quando necessário, as 

definições foram editadas no sentido de não conterem palavras possivelmente desconhecidas para 

o público-alvo da pesquisa. Os itens distratores são definições de palavras pertencentes à mesma 

classe gramatical da palavra alvo.  

 

3.3.5 Pós-teste tardio 

 

O pós-teste tardio dispõe as seis palavras alvo de cada texto juntamente com o 

mesmo número de distratores. Para cada classe gramatical de uma palavra alvo, há um distrator 

com a mesma classe. Em uma tabela, os doze itens são dispostos, todos em caixa alta e 

destacados em negrito, da mesma forma que vinham sendo apresentados nos testes anteriores. 

Abaixo da tabela, seis frases são enumeradas, sendo que cada uma delas possui uma lacuna a 

ser preenchida com uma palavra alvo. Espera-se que o participante reconheça o item lexical na 

tabela e faça a escolha adequada quanto ao seu uso na frase. As frases tiveram o seu vocabulário 

simplificado e ajustado ao nível dos participantes para que palavras desconhecidas não fossem 

vistas como distratores em potencial. Todas as frases foram retiradas do Cambridge Dictionary 

online. Os distratores foram escolhidos de modo que não houvesse a possibilidade do seu 

significado fazer sentido nas frases dispostas. 

 

3.3.6 Avaliação do participante acerca do experimento 

 

Ao final das intervenções, foi aplicado um questionário de avaliação sobre a 

utilização do glossário (tradução) no grupo experimental com o objetivo de ouvir como o aluno 

participante da pesquisa se sentiu com a presença da tradução nos textos. Vale ressaltar que no 

cotidiano das aulas deles, a tradução se faz presente em momentos pontuais; os professores da 

instituição visam sempre o uso da L2 enquanto a aula está sendo ministrada e os materiais 

utilizados normalmente não apresentam conteúdo traduzido. A presença do glossário nos textos 

apresentados gerou uma certa estranheza nos alunos quando foram utilizados em sala, mas que 

foi contornada pela professora sem que fosse explicado o real motivo de haver tradução nos 

textos pois não queríamos chamar a atenção do aluno para o objetivo da pesquisa e influenciá-

lo de alguma forma. 
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3.4 Cronogramas 

 

A fim de promover uma melhor compreensão das etapas que compõem o estudo, 

são apresentadas tabelas com o cronograma das atividades ocorridas tanto no teste piloto quanto 

nos grupos de controle, todas realizadas em 2017.1. As aulas foram sequenciais, obedecendo 

ao calendário normal de cada grupo participante; a turma piloto com aula às terças e quintas, e 

os grupos controle e experimental às segundas e quartas.  

 

3.4.1 Cronograma do teste piloto 

 

Encontros Instrumentos Aplicados 

Aula 01: Momento da Pré-testagem Etapas: 

1) Breve explanação sobre a pesquisa e 

convite ao público alvo como participantes 

voluntários;  

2) Entrega do Questionário do Perfil do 

Aluno; 

3) Aplicação dos Pré-testes de Vocabulário, 

baseados no Vocabulary Knowledge Scale 

(VKS)  

Aula 02: Momento de Testagem Texto sem 

Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 03: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 04: Momento de Testagem Texto com 

Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário (uso da L1) 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 05: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 06: Avaliação dos Instrumentos de 

Coleta de Dados pelos Participantes 

Aplicação de questionário avaliativo sobre a 

presença da tradução nos textos. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 



 
48 

 

3.4.2 Cronograma do grupo controle 

 

Encontros Instrumentos Aplicados 

Aula 01: Momento da Pré-testagem Etapas: 

1) Breve explanação sobre a pesquisa e 

convite ao público alvo como participantes 

voluntários;  

2) Entrega do Questionário do Perfil do 

Aluno; 

3) Aplicação dos Pré-testes de Vocabulário, 

baseados no Vocabulary Knowledge Scale 

(VKS)  

Aula 02: Momento de Testagem Texto 01 

sem Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário (somente em L2) 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 03: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 04: Momento de Testagem Texto 02 

sem Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário (somente em L2) 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 05: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 06: Avaliação dos Instrumentos de 

Coleta de Dados pelos Participantes 

Aplicação de questionário avaliativo sobre a 

presença da tradução nos textos. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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3.4.3 Cronograma do grupo experimental 

 

Encontros Instrumentos Aplicados 

Aula 01: Momento da Pré-testagem Etapas: 

1) Breve explanação sobre a pesquisa e 

convite ao público alvo como participantes 

voluntários;  

2) Entrega do Questionário do Perfil do 

Aluno; 

3) Aplicação dos Pré-testes de Vocabulário, 

baseados no Vocabulary Knowledge Scale 

(VKS)  

Aula 02: Momento de Testagem Texto 01 

com Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário (uso da L1) 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 03: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 04: Momento de Testagem Texto 02 

com Tradução 

Etapas: 

1) Breve explanação sobre como será a 

atividade de leitura do texto 

2) Leitura do texto 

3) Discussão sobre o tema, procurando 

inserir as palavras-alvo no discurso  

4) Esclarecimento de dúvidas acerca do 

vocabulário (uso da L1) 

5) Aplicação do pós-teste imediato 

Aula 05: Momento de Pós-Testagem Aplicação do pós-teste tardio 

Aula 06: Avaliação dos Instrumentos de 

Coleta de Dados pelos Participantes 

Aplicação de questionário avaliativo sobre a 

presença da tradução nos textos. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Adotou-se um estudo piloto nesta pesquisa a fim de realizar os procedimentos 

descritos na metodologia e avaliar os instrumentos em momento anterior a investigação em si, 

e, assim, caso fosse necessário, promover adequações pertinentes. O teste piloto caracteriza-se 

como um teste em pequena escala dos procedimentos, materiais e métodos apresentados na 

pesquisa (MACKEY; GASS, 2005). Assim, a possibilidade de aprimorar um procedimento ou 

instrumento que não se mostrou adequado e/ou satisfatório, traz benefícios à pesquisa, uma vez 

que seu autor pode se deparar com problemas em potencial e resolvê-los antes da execução da 

pesquisa propriamente dita.  

Em tratando-se de uma aplicação em escala bem menor, questiona-se qual seria um 

número desejável de participantes do teste piloto. Uma vez sabendo-se que a pesquisa teria em 

torno de 50 participantes, pois cada turma da Casa de Cultura Britânica, onde a pesquisa seria 

conduzida, normalmente apresenta um número de vinte e cinco (25) alunos regularmente 

matriculados, qual seria então o número ideal de alunos para o teste piloto? De acordo com 

Canhota (2008), a quantidade de participantes para a realização do teste piloto não precisa ser 

superior a dez por cento da amostra almejada. Para a nossa pesquisa, que teria por volta de 

cinquenta (50) participantes, o número de cinco (5) alunos participantes do teste piloto já se 

mostraria razoável. O mesmo contou com a participação de quinze alunos, o que representa 

uma amostra de trinta por cento.  

Para este primeiro momento da pesquisa, falaremos do teste piloto que foi aplicado 

previamente. O intuito do teste piloto foi o de detectar falhas na metodologia, e observar a 

viabilização da mesma. Detectado os problemas, procurou-se resolvê-los. Permitindo assim à 

pesquisadora trazer um refinamento da metodologia e da pesquisa ainda a ser realizada.  

 

4.1 Análise do perfil dos participantes do teste piloto 

 

Quinze alunos estavam regularmente matriculados na disciplina Inglês V: Língua e 

Cultura, mas não foi possível ter a totalidade dos participantes durante os encontros, pois houve 

a desistência de uma aluna ao longo das aulas, mas mesmo havendo falta de assiduidade por 

parte de alguns alunos, foi possível contar com a participação de catorze deles nos dias de 

aplicação dos testes. As informações a seguir descritas referem-se a esses alunos participantes. 

O perfil da turma piloto fica desta forma caracterizado: 
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Quadro 1 – Perfil da Turma Piloto 

Número de Alunos matriculados na disciplina: 15 alunos 

Participantes ativos do teste piloto: 14 alunos  

Número de homens: 5 participantes Número de mulheres: 9 participantes  

Participante mais velho: 32 anos Participante mais velha: 36 anos  

Participante mais jovem: 20 anos  Participante mais jovem: 20 anos 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação ao grau de instrução dos participantes, somente um já possuía graduação 

em outra área, sendo o Curso de Letras sua segunda graduação e uma já havia iniciado outro 

curso de graduação, porém não chegou a concluí-lo. Todos os outros alunos iniciaram o curso 

logo após o término do Ensino Médio.  

Cinquenta por cento (50%) da turma já teve contato com outro idioma estrangeiro 

além do inglês. Os idiomas estudados são, ou foram, italiano, francês e alemão, por um tempo 

médio de um ano. 

A grande maioria dos alunos começou a aprender inglês ainda na adolescência, com 

idade média de quinze anos. Dois participantes, vale a pena ressaltar que são os dois de maior 

idade da turma, iniciaram o contato com a língua inglesa por volta dos vinte e cinco anos, os 

mesmos não souberam precisar a idade. 

Doze alunos afirmaram ter feito curso de inglês e estudado o idioma na escola. A 

média de tempo de estudo em cursos é de um ano e meio, em torno de três (3) semestres, e na 

escola um pouco mais de tempo, por volta de três anos. Dentre os alunos que estudaram em 

curso de idiomas, três já estudaram na CCB. Uma aluna cursou sete semestres, ou seja, finalizou 

o nível básico, e outros dois alunos cursaram cinco (5) semestres. Nenhum aluno já residiu em 

país de língua inglesa. 

Um dado interessante a ser salientado é a quantidade de horas por semana que os 

alunos afirmaram passar estudando a língua inglesa. Cinquenta por cento (50%) dedica entre 

seis e sete horas, trinta por cento (30%) de quatro a cinco horas e vinte por cento de oito a nove 

horas.  

Para a turma piloto, as melhores formas para aprender palavras novas da língua 

inglesa são conforme o quadro abaixo, salientando-se que o aluno tinha a livre escolha para 

marcar quantas opções quisesse:  
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Quadro 2 – Melhores formas para aprender palavras novas segundo os participantes da Turma Piloto 

Número de Alunos Atividade 

13 Nas aulas de inglês 

10 Nos exercícios propostos no material didático adotado na disciplina 

13 Em programas legendados em inglês 

02 Em programas legendados em português 

11 Em programas com áudio em LE e sem legenda 

12 Ouvindo músicas em inglês 

04 Interagindo com nativos 

14 Lendo (livros, revistas, sites, etc.) 

10 Utilizando o dicionário 

04 Através de jogos em inglês (incluindo de computador e vídeo-

games) 

00 Outras  

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

As atividades de preferência para aquisição de vocabulário de acordo com a turma 

piloto são, nesta ordem: ler, através das aulas de inglês, assistindo a programas legendados em 

inglês e ouvindo músicas no idioma. As de menor preferência são aprender através de jogos, 

interagindo com nativos e em programas legendados em português. Nenhum participante da 

pesquisa sugeriu uma outra atividade de interesse.  

Todos os catorze participantes da pesquisa julgaram ser muito importante aprender 

novas palavras no idioma que estão estudando. Houve unanimidade também em relação ao 

objetivo na aprendizagem de vocabulário, aprender para melhorar a habilidade oral.  

Ao deparar-se com uma palavra desconhecida, nove alunos afirmaram tentar 

adivinhá-la pelo contexto, três afirmaram utilizar um dicionário online e um aluno disse ignorar 

a palavra.  

Em relação às aulas do Curso de Letras, todos os participantes afirmaram ter tido 

professores que utilizaram a tradução em sala de aula, 60% afirma que frequentemente e 40% 

algumas vezes. A tradução do vocabulário em si, foi feita frequentemente por 80% dos 

professores, e algumas vezes e raramente por 10% respectivamente. Houve unanimidade quanto 

a explicação de conteúdo gramatical na língua inglesa, 100% afirmaram que quase sempre ele 

ocorre no idioma estrangeiro.  

Cinquenta por cento (50%) dos alunos são favoráveis à tradução, quarenta por cento 

se ela ocorrer somente algumas vezes e dez por cento se ela ocorrer raramente. Sessenta por 

cento acreditam que aprenderiam melhor a língua inglesa se houvesse tradução em sala 

enquanto trinta por cento não a vem como melhoria para o seu aprendizado. Dez por cento 
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afirmaram não saber se a tradução seria um auxílio. Ao questionar sobre ajudar a aprender o 

vocabulário, a tradução aparece como importante para noventa por cento (90%) dos alunos, 

enquanto dez por cento (10%) não souberam responder. Em sala de aula, setenta por cento 

(75%) preferem a tradução de uma palavra nova feita pelo professor, mas trinta por cento (30%) 

preferem outros meios, estando sinônimos e gestos entre os mais citados. A totalidade de alunos 

acredita que a tradução de uma palavra não os fará esquecê-la rapidamente, e oitenta por cento 

(80%) entendem que, se o professor explicar uma palavra nova sem o auxílio da tradução, não 

os fará retê-la na memória por mais tempo. Dez por cento (10%) afirmaram que sem tradução 

não reteriam a palavra na memória por mais tempo, e dez por cento (10%) não souberam dizer 

a sua opinião relativa ao item.  

O quadro a seguir mostra que o desenvolvimento do vocabulário pode ser um 

auxílio aqueles que possuem dificuldades nas habilidades, principalmente na leitura. É 

importante salientar que os alunos poderiam marcar todas as opções que desejassem.  

 

Quadro 3 – Dificuldades dos alunos por habilidade 

Número de Alunos Dificuldade por Habilidade 

12 Dificuldade em escutar em inglês 

08 Dificuldade em falar em inglês 

08 Dificuldade em ler em inglês 

10 Dificuldade em escrever em inglês 

00 Não tenho dificuldade em nenhuma habilidade 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

4.2 Análise e discussão dos dados do pré-teste  

 

 No grupo piloto, foram apresentados os dois pré-testes referentes às palavras-alvo do 

texto sem tradução e do texto com tradução (glossário), totalizando 12 palavras-alvo. O 

seguinte formato foi adotado para todas as palavras:  

 

Quadro 4 – Exemplo de questão do pré-teste 

1.  PALAVRA-ALVO (classe gramatical) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa:  

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa:  

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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O pré-teste utilizado nesse estudo foi baseado no teste VKS onde o participante 

poderia marcar cinco categorias de autoavaliação do conhecimento lexical para cada palavra-

alvo apresentada: 1) Palavras que nunca vi; 2) Palavras que já vi, mas que não me lembro o 

significado; 3) Palavras que já vi e que não tenho certeza do significado; 4) Palavras que já vi 

e que sei o significado; 5) Palavras que já vi, que sei o significado e que posso utilizar com 

correção gramatical e semântica em uma sentença (PARIBAKHT; WESCHE, 1997). Optamos 

por excluir a categoria cinco, pois o objetivo da pesquisa está em avaliar o conhecimento lexical 

através da leitura e não da produção escrita. Considera-se então que se o participante da 

pesquisa marcasse os itens a) ou b), significaria o não conhecimento do item lexical, enquanto 

que as categorias c) e d) significariam conhecimento lexical (SOUZA, 2004). Os itens a) e b) 

precisavam apenas ser marcados, enquanto que os dois últimos pediam que o participante 

escrevesse um sinônimo ou tradução do item lexical que acreditava conhecer.  

 

Tabela 1 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pré-teste da Turma Piloto – 14 alunos 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 

HIDDEN (adjetivo) 8 6 

HEARING (substantivo) 0 14 

VENUE (substantivo) 0 14 

TO NOD (verbo) 0 14 

TINY(adjetivo) 9 5 

DAMAGE (substantivo) 12 2 

DENIAL (substantivo) 0 14 

BEWILDERMENT (substantivo) 0 14 

TO HEAL (verbo) 6 8 

WOUND (substantivo) 9 5 

TO HEAD (verbo) 0 14 

FLAWED (adjetivo) 0 14 

TOTAL 44 124 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Podemos observar que de 168 respostas na Turma Piloto (14 alunos indicando se 

conheciam 12 palavras cada um), um total de quarenta e quatro, ou 26,0%, foram invalidadas 

por já serem de conhecimento dos alunos. Esperava-se um porcentual menor de palavras 

reconhecidas, mas acredita-se que devido o grupo ser composto por estudantes de Letras, e por 

conseguinte, serem mais expostos a leituras de temas diversos e de nível mais elevado, e cujo 

objetivo é aprender a ensinar a língua, possuem um vocabulário mais ampliado. Mesmo assim, 

optou-se por manter os mesmos textos, e, por conseguinte, os mesmos itens lexicais nos grupos 
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controle e experimental, por julgarmos que os participantes de tais grupos tivessem um menor 

contato diário com a língua inglesa e menor tempo de estudo, o que seria comprovado 

posteriormente através do questionário de perfil do aluno. Ressaltamos que um estudante do 

curso de Letras-Inglês que cumpra as disciplinas semestrais propostas em seu currículo, terá 

aulas em LE de segunda à sexta, enquanto um aluno da casa de Cultura Britânica terá aulas 

apenas duas vezes por semana, o que julgamos corroborar à ideia de que os estudantes de Letras-

Inglês participantes da turma piloto sofrem uma maior exposição à LE. 

 

4.3 Análise e discussão dos dados do pós-teste imediato 

 

A tabela a seguir ilustra o número de alunos que reconheceram corretamente as 

palavras após o pós-teste imediato do texto apresentado somente em LE. A coluna “Item 

Inválido” equivale às palavras que haviam sido reconhecidas no pré-teste. 

 

Tabela 2 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato da Turma Piloto Texto em LE 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 

Itens  

inválidos 
TOTAL 

DENIAL 10 4 0 14 

BEWILDERMENT 12 2 0 14 

TO HEAL 7 1 6 14 

WOUND 5 0 9 14 

TO HEAD 12 2 0 14 

FLAWED 12 2 0 14 

TOTAL 58 11 15 84 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que de um total de oitenta e quatro (84) respostas, catorze (14) 

participantes respondendo se (re)conheciam seis palavras-alvo cada um, quinze respostas (18%) 

foram invalidadas, já que haviam sido marcadas como previamente conhecidas de alguns 

participantes. Houve o reconhecimento, isto é, os participantes marcaram as respostas corretas 

no pós-teste imediato de cinquenta e oito itens lexicais, o que corresponde a 69% dos itens 

avaliados, enquanto 13% dos itens mostraram o não reconhecimento após a leitura e explanação 

das palavras-alvo em língua inglesa.  

A tabela a seguir demonstra ilustra o número de alunos que reconheceram 

corretamente as palavras após o pós-teste imediato do texto apresentado com o auxílio da 
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tradução (glossário). A coluna “Item Inválido” equivale às palavras que haviam sido 

reconhecidas no pré-teste. 

 

Tabela 3 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato da Turma Piloto Texto com Glossário  

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 
Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 6 0 8 14 

HEARING 13 1 0 14 

VENUE 14 0 0 14 

TO NOD 13 1 0 14 

TINY 5 0 9 14 

DAMAGE 2 0 12 14 

TOTAL 53 2 29 84 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 

Obtivemos os seguintes resultados com o auxílio do glossário em português: de um 

total de 84 respostas, catorze participantes respondendo se (re)conheciam seis palavras-alvo 

cada um, vinte e nove respostas (34%) foram invalidadas, já que haviam sido marcadas como 

previamente conhecidas de alguns participantes. Houve o reconhecimento de cinquenta e três 

itens lexicais, o que corresponde a 63,1% dos itens avaliados, enquanto 2,9% dos itens 

mostraram o não reconhecimento após a explanação das palavras-alvo em língua portuguesa. 

A tabela a seguir compara a proporção de palavras válidas que foi reconhecida 

corretamente por tipo de abordagem: 

 

Tabela 4 – Proporção de palavras válidas que foram reconhecidas corretamente por tipo de abordagem 

Palavras-alvo Texto somente em LE Texto com glossário 

Número de palavras 

reconhecidas 

58 53 

Número de palavras  

válidas 

69 55 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,84 0,96 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observamos que os resultados indicam que a proporção de palavras reconhecidas 

corretamente no pós-teste imediato do texto com glossário apresentou uma proporção 

levemente maior (0,12) comparando-se ao pós-teste imediato do texto em LE.  
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4.4 Análise e discussão dos dados do pós-teste tardio 

  

O pós-teste tardio, aplicado na aula seguinte à exposição dos alunos ao texto, foi o 

último instrumento de avaliação de retenção lexical da pesquisa. Apresentamos na tabela abaixo 

os erros e acertos da turma piloto em relação ao vocabulário do texto em LE. Os itens inválidos 

correspondem às palavras que foram reconhecidas pelos participantes quando da aplicação do 

pré-teste, e, portanto, não fazem parte da avaliação de reconhecimento. 

 

Tabela 5 – Resultados do Pós-teste tardio da Turma Piloto – Texto em LE 

Palavra-alvo Acertos Erros Itens inválidos TOTAL 

DENIAL 10 4 0 14 

BEWILDERMENT 9 5 0 14 

TO HEAL 6 2 6 14 

WOUND 5 0 9 14 

TO HEAD 12 2 0 14 

FLAWED 11 3 0 14 

TOTAL 53 16 15 84 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Sessenta e sete porcento (77%) das palavras-alvo válidas foram reconhecidas 

corretamente no pós-teste tardio do texto em LE, enquanto dezenove porcento (23%) foram 

incorretamente preenchidas no teste. É importante ressaltar que em todos os pós-testes da 

pesquisa, nenhuma lacuna foi deixada em branco. Em todos os itens os participantes inseriram 

uma das palavras fornecidas no cabeçalho do teste.  

Abaixo temos os resultados obtidos no pós-teste do texto com glossário, onde 

invalidamos os itens reconhecidos no pré-teste.  

 

Tabela 6 – Resultados do Pós-teste tardio da Turma Piloto – Texto com Glossário 

Palavra-alvo Acertos  Erros Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 5 1 8 14 

HEARING 12 2 0 14 

VENUE 10 4 0 14 

TO NOD 5 9 0 14 

TINY 5 0 9 14 

DAMAGE 2 0 12 14 

TOTAL 39 16 29 84 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observamos que houve um índice de setenta e um porcento (71%) de acertos das 

palavras-alvo válidas, enquanto vinte e nove porcento (29%) não foram reconhecidas 

apropriadamente. A fim de estabelecer uma melhor percepção dos resultados obtidos no pós-

teste tardio da turma piloto, elaboramos a tabela abaixo: 

 

Tabela 7 – Proporção de acertos no Pós-teste tardio por tipo de abordagem 

Pós-teste tardio Texto somente em LE Texto com glossário 

Número de acertos 53 39 

Número de palavras 

válidas 

69 55 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,76 0,70 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Analisando-se a tabela acima, constatamos uma proporção de reconhecimento de 

vocabulário levemente maior no pós-teste do texto apresentado somente em língua inglesa, o 

que reforça a nossa hipótese de que há uma maior retenção das palavras quando não há a 

presença da língua materna.  

 

4.5 Análise do perfil dos participantes dos grupos controle e experimental 

 

Vinte e cinco alunos do Semestre IV da Casa de Cultura Britânica estavam 

regularmente matriculados em cada uma das turmas que serviram de amostra para esta pesquisa, 

totalizando cinquenta participantes. Foi possível contar com a participação de todos deles nos 

dias de aplicação dos testes. As informações a seguir descritas referem-se a esses alunos 

participantes. O perfil da turma piloto fica desta forma caracterizado: 

 

Quadro 5 – Perfil dos Grupos Controle e Experimental  

Número de Alunos matriculados: 50 alunos 

Participantes ativos do teste piloto: 50 alunos  

Número de homens: 21 participantes Número de mulheres: 29 participantes  

Participante mais velho: 35 anos Participante mais velha: 32 anos  

Participante mais jovem: 18 anos  Participante mais jovem: 18 anos 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Em relação ao grau de instrução dos participantes, 37 são estudantes de graduação, 

12 de pós-graduação e um participante já possui doutorado. Sessenta e cinco por cento (65%) 



 
59 

 

dos participantes já tiveram contato com outro idioma estrangeiro além do inglês. Os idiomas 

estudados são, ou foram, japonês, italiano, francês, coreano e alemão, por um tempo médio de 

um ano. A grande maioria dos alunos começou a aprender inglês por volta dos 13 anos.  

Quarenta e um alunos afirmaram ter começado um outro curso de inglês e estudado 

o idioma na escola. A média de tempo de estudo em cursos é de um ano, em torno de dois (2) 

semestres, e, na escola, por volta de três anos. Dentre os alunos que estudaram em curso de 

idiomas, dois já haviam estudado no Semestre IV, foram reprovados e estavam cursando 

novamente. Nenhum aluno já residiu em país de língua inglesa, dois alunos residiram na França 

por um ano, uma aluna estudou por seis meses na Espanha, e outro seis meses em Portugal. 

Em relação à quantidade de horas por semana que os alunos afirmaram passar 

estudando a língua inglesa, setenta por cento (70%) dedicam entre duas e três horas, vinte por 

cento (20%) de quatro a cinco horas e dez por cento de seis a sete horas.  

Para os grupos experimental e controle, as melhores formas para aprender palavras 

novas da língua inglesa são conforme o quadro abaixo, salientando-se que o aluno tinha a livre 

escolha para marcar quantas opções quisesse:  

 

Quadro 6 – Melhores formas para aprender palavras novas segundo os participantes dos Grupos Controle e 

Experimental 

Número de Alunos Atividade 

37 Nas aulas de inglês 

29 Nos exercícios propostos no material didático adotado na disciplina 

33 Em programas legendados em inglês 

24 Em programas legendados em português 

17 Em programas com áudio em LE e sem legenda 

40 Ouvindo músicas em inglês 

38 Interagindo com nativos 

41 Lendo (livros, revistas, sites, etc.) 

19 Utilizando o dicionário 

12 Através de jogos em inglês (incluindo de computador e vídeo-

games) 

00 Outras  

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

As atividades de preferência para aquisição de vocabulário de acordo com os 

participantes são, nesta ordem: ler, ouvir música, interagir com nativos e ter aulas de inglês. As 

de menor preferência são aprender através de jogos, assistir a programas com áudio em LE e 

sem legenda e utilizar o dicionário. Nenhum participante da pesquisa sugeriu uma outra 

atividade de interesse.  
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Todos os cinquenta participantes da pesquisa julgaram ser muito importante 

aprender novas palavras no idioma que estão estudando. Quanto ao objetivo na aprendizagem 

de vocabulário, vinte e oito querem aprender para melhorar a habilidade oral, dezesseis para 

aprender palavras na área de estudo e seis tem como meta apenas aprender mais palavras. 

Ao deparar-se com uma palavra desconhecida, quarenta e um alunos afirmaram 

tentar adivinhá-la pelo contexto, sete afirmaram utilizar um dicionário online enquanto dois 

alunos asseguraram ignorar a palavra.  

Sessenta por cento (60%) dos alunos são favoráveis à tradução, quarenta por cento 

se ela ocorrer somente algumas vezes e vinte por cento se ela ocorrer raramente. Quarenta por 

cento acreditam que aprenderiam melhor a língua inglesa se houvesse tradução em sala 

enquanto trinta por cento não a vem como melhoria para o seu aprendizado. Trinta por cento 

afirmaram não saber se a tradução seria um auxílio. Ao questionar sobre ajudar a aprender o 

vocabulário, a tradução aparece como importante para setenta por cento (70%) dos alunos, 

enquanto trinta por cento (30%) não souberam responder. Em sala de aula, sessenta por cento 

(60%) preferem a tradução de uma palavra nova feita pelo professor, mas quarenta por cento 

(40%) preferem outros meios, estando gestos, desenhos e sinônimos entre os mais citados. 

Setenta por cento de alunos acredita que a tradução de uma palavra não os fará esquecê-la 

rapidamente, e sessenta por cento (60%) entendem que, se o professor explicar uma palavra 

nova sem o auxílio da tradução, não os fará retê-la na memória por mais tempo. Trinta por cento 

(30%) afirmaram que sem tradução não reteriam a palavra na memória por mais tempo, e dez 

por cento (10%) não souberam dizer a sua opinião relativa ao item.  

O quadro a seguir mostra que para os grupos controle e experimental, as maiores 

dificuldades são em escutar e falar o idioma inglês. É importante salientar que os alunos 

poderiam marcar todas as opções que desejassem.  

 

Quadro 7 – Dificuldades dos alunos por habilidade – Grupos Controle e Experimental 

Número de Alunos Dificuldade por Habilidade 

42 Dificuldade em escutar em inglês 

42 Dificuldade em falar em inglês 

29 Dificuldade em ler em inglês 

33 Dificuldade em escrever em inglês 

00 Não tenho dificuldade em nenhuma habilidade 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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4.6 Análise e discussão dos dados do pré-teste do grupo controle 

 

O grupo controle, composto por 25 alunos do Semestre IV da CCB, teve apenas 25 

itens inválidos no pré-teste, de um universo de 300 possíveis o que demonstrou ser uma boa 

amostra para a pesquisa, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 8 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pré-teste do Grupo Controle – 25 alunos 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 

HIDDEN (adjetivo) 5 20 

HEARING (substantivo) 2 23 

VENUE (substantivo) 0 25 

TO NOD (verbo) 0 25 

TINY(adjetivo) 4 21 

DAMAGE (substantivo) 5 20 

DENIAL (substantivo) 0 25 

BEWILDERMENT (substantivo) 0 25 

TO HEAL (verbo) 1 24 

WOUND (substantivo) 2 23 

TO HEAD (verbo) 6 19 

FLAWED (adjetivo) 0 25 

TOTAL 25 275 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A coluna “Houve reconhecimento” indica o número de vezes que a palavra-alvo foi 

marcada como já de conhecimento prévio do aluno, enquanto que na coluna “Não 

reconhecimento” o valor apresentado indica o número de palavras-alvo válidas pois não foram 

reconhecidas na aplicação do pré-teste. 

Ressaltamos que os pré-testes dos dois textos (somente em LE e com o auxílio do 

glossário), foram aplicados no mesmo encontro presencial do grupo controle. 

 

4.7 Análise e discussão dos dados do pós-teste imediato do grupo controle 

 

Os dois textos da pesquisa foram apresentados ao grupo controle somente em língua 

inglesa. O primeiro texto, composto por seis palavras-alvo, teve um reconhecimento de 103 

itens, conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 9 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato do Grupo Controle – Texto 01 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 
Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 12 8 5 25 

HEARING 17 6 2 25 

VENUE 19 6 0 25 

TO NOD 20 5 0 25 

TINY 20 1 4 25 

DAMAGE 15 5 5 25 

TOTAL 103 31 16 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A coluna “Houve reconhecimento” mostra o número de vezes que a palavra-alvo 

foi reconhecida apropriadamente, enquanto que a coluna seguinte demonstra o número de vezes 

que cada palavra-alvo não teve a sua definição marcada corretamente. É interessante ressaltar 

que no pré-teste desse grupo, o item de letra e) no pós-teste imediato não foi marcado em 

nenhum momento. Assim, constatamos que setenta e sete por cento (77%) dos itens válidos foi 

reconhecido, e vinte e três porcento (23%) foram marcados de forma incorreta. 

Em relação ao segundo texto apresentado, de um total de 141 itens válidos, 107 

itens, ou seja, setenta e seis porcento (76%) foram reconhecidos corretamente, ao passo que 34 

itens, ou seja, vinte e quatro porcento (24%) do total de itens válidos, não foram marcados 

corretamente, como vemos a seguir: 

 

Tabela 10 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato do Grupo Controle – Texto 02 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 

Itens 

inválidos 
TOTAL 

DENIAL 16 9 0 25 

BEWILDERMENT 19 6 0 25 

TO HEAL 22 2 1 25 

WOUND 22 1 2 25 

TO HEAD 12 7 6 25 

FLAWED 16 9 0 25 

TOTAL 107 34 9 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A tabela abaixo contrasta o número de palavras reconhecidas corretamente pelo 

grupo controle nos dois textos, indicando a proporção entre reconhecidas e válidas. 
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Tabela 11 – Proporção de palavras válidas que foram reconhecidas corretamente – Pós-teste imediato 

Pós-teste imediato Texto 01 Texto 02 

Número de palavras 

reconhecidas 

103 107 

Número de palavras  

válidas 

134 141 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,77 0,76 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 

Observamos que nos dois textos houve basicamente a mesma proporção de 

reconhecimento, o que demonstra ser um indicativo de que o nível de retenção das palavras-

alvo foi o mesmo. 

 

4.8 Análise e discussão dos dados do pós-teste tardio do grupo controle 

 

O pós-teste tardio do grupo controle relativo ao Texto 01, indica que de 138 itens 

válidos, 108 foram corretamente reconhecidos após quarenta e oito horas do primeiro contato 

com o texto. As palavras-alvo válidas tiveram oitenta por cento (80%) de acertos e dezenove 

porcento (19%) de erros, de acordo com os dados mostrados abaixo: 

 

 

Tabela 12 – Resultados do Pós-teste tardio do Grupo Controle – Texto 01 

Palavra-alvo Acertos  Erros Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 16 4 5 25 

HEARING 19 4 2 25 

VENUE 21 4 0 25 

TO NOD 14 11 0 25 

TINY 21 0 4 25 

DAMAGE 17 3 5 25 

TOTAL 108 26 16 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação à palavra-alvo que apresentou maior reconhecimento, constatamos que 

o adjetivo tiny obteve cem porcento de reconhecimento, e o verbo to nod, foi a palavra-alvo 

com menor reconhecimento. 

Já no pós-teste tardio do Texto 02, observamos que noventa e um porcento (91%) 

dos itens válidos foram reconhecidos e somente nove porcento (9%) respondidos 

incorretamente, como indicado abaixo: 
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Tabela 13 – Resultados do Pós-teste tardio do Grupo Controle – Texto 02 

Palavra-alvo Acertos Erros Itens inválidos TOTAL 

DENIAL 22 3 0 25 

BEWILDERMENT 21 4 0 25 

TO HEAL 22 2 1 25 

WOUND 22 1 2 25 

TO HEAD 18 1 6 25 

FLAWED 23 2 0 25 

TOTAL 128 13 9 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Ao excluirmos os itens inválidos, observamos que a palavra-alvo wound foi a mais 

reconhecida, e bewilderment a menos reconhecida.  

Com o intuito de comparar a proporção de palavras válidas reconhecidas no pós-

teste tardio, elaboramos a tabela abaixo: 

 

Tabela 14 – Proporção de palavras válidas que foram reconhecidas corretamente – Pós-teste tardio 

Pós-teste tardio Texto 01 Texto 02 

Número de palavras 

reconhecidas 

108 128 

Número de palavras 

válidas 

134 141 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,80 0,91 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Podemos observar que o texto 02 apresenta um nível de retenção um pouco maior 

quando comparado ao texto 01, ou seja, uma indicação de que as palavras-alvo ficaram retidas 

na memória de longa duração, conforme Izquierdo (2011). 

 

4.9 Análise e discussão dos dados do pré-teste do grupo experimental 

 

O grupo experimental, o qual recebia o glossário traduzido no texto, também foi 

composto por 25 alunos do Semestre IV da CCB, e teve 20 itens inválidos no pré-teste, de um 

universo de 300 possíveis, compondo uma excelente amostra para a pesquisa, conforme 

demonstra a tabela a seguir: 
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Tabela 15 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pré-teste do Grupo Experimental – 25 alunos 

Palavra-alvo Houve reconhecimento Não houve reconhecimento 

HIDDEN (adjetivo) 2 23 

HEARING (substantivo) 3 22 

VENUE (substantivo) 0 25 

TO NOD (verbo) 1 24 

TINY(adjetivo) 6 19 

DAMAGE (substantivo) 3 22 

DENIAL (substantivo) 0 25 

BEWILDERMENT 

(substantivo) 

0 25 

TO HEAL (verbo) 2 23 

WOUND (substantivo) 2 23 

TO HEAD (verbo) 1 24 

FLAWED (adjetivo) 0 25 

TOTAL 20 280 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

O adjetivo tiny foi a palavra-alvo com o maior conhecimento prévio por parte dos 

participantes, enquanto venue, denial, bewilderment e flawed mostraram ser itens lexicais 

desconhecidos por todos. 

 

4.10 Análise e discussão dos dados do pós-teste imediato do grupo experimental 

 

No pós-teste imediato do grupo experimental, texto 01, de 135 itens foram 

considerados válidos, 104 foram reconhecidos e 31 não foram corretamente respondidos. 

 

Tabela 16 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato do Grupo Experimental – Texto 01 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 
Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 12 11 2 25 

HEARING 14 8 3 25 

VENUE 23 2 0 25 

TO NOD 17 7 1 25 

TINY 19 0 6 25 

DAMAGE 19 3 3 25 

TOTAL 104 31 15 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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No texto 02, cento e quarenta e cinco (145) itens eram válidos, e houve o correto 

reconhecimento de cento e dez (110), enquanto trinta e cinco (35) não foram respondidos 

apropriadamente. 

 
Tabela 17 – Reconhecimento das palavras-alvo no Pós-teste imediato do Grupo Experimental – Texto 02 

Palavra-alvo 
Houve 

reconhecimento 

Não houve 

reconhecimento 

Itens 

inválidos 
TOTAL 

DENIAL 18 7 0 25 

BEWILDERMENT 22 3 0 25 

TO HEAL 15 8 2 25 

WOUND 18 5 2 25 

TO HEAD 17 7 1 25 

FLAWED 20 5 0 25 

TOTAL 110 35 5 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A tabela abaixo mostra o número de palavras reconhecidas corretamente pelo grupo 

experimental nos dois textos estudados, indicando a proporção entre reconhecidas e válidas. 

 
Tabela 18 – Proporção de palavras válidas que foram reconhecidas corretamente – Pós-teste imediato 

Pós-teste imediato Texto 01 Texto 02 

Número de palavras 

reconhecidas 

104 110 

Número de palavras 

válidas 

135 145 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,77 0,76 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebemos uma mínima diferença de valores na retenção dos itens lexicais nos 

dois textos apresentados ao grupo, demonstrando o armazenamento na memória de curta-

duração (IZQUIERDO, 2011). 

 

4.11 Análise e discussão dos dados do pós-teste tardio do grupo experimental 

 

O pós-teste tardio do grupo experimental relativo ao Texto 01, indica que de 135 

itens válidos, 122 foram corretamente reconhecidos após quarenta e oito horas do primeiro 

contato com o texto. As palavras-alvo válidas tiveram noventa por cento (90%) de acertos e 

nove vírgula seis porcento (9,6%) de erros, de acordo com os dados mostrados abaixo: 
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Tabela 19 – Resultados do Pós-teste tardio do Grupo Experimental – Texto 01 

Palavra-alvo Acertos  Erros Itens inválidos TOTAL 

HIDDEN 21 2 2 25 

HEARING 19 3 3 25 

VENUE 24 1 0 25 

TO NOD 19 5 1 25 

TINY 18 1 6 25 

DAMAGE 21 1 3 25 

TOTAL 122 13 15 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Venue foi o item lexical com maior número de acertos, indicando uma maior 

retenção, ao passo que o verbo to nod foi o item menos reconhecido. 

Já o texto 2 apresentou a palavra-alvo flawed como a mais reconhecida, e o 

substantivo denial como a de menor grau de reconhecimento. Observamos que de cento e 

quarenta e cinco (145) palavras válidas, cento e dezesseis (116), ou seja, oitenta por cento (80%) 

foram corretamente reconhecidas, e vinte e nove palavras-alvo, vinte por cento (20%) não 

foram corretamente marcadas no pós-teste tardio.  

 

Tabela 20 – Resultados do Pós-teste tardio do Grupo Experimental – Texto 02 

Palavra-alvo Acertos Erros Itens inválidos TOTAL 

DENIAL 16 9 0 25 

BEWILDERMENT 19 6 0 25 

TO HEAL 16 7 2 25 

WOUND 20 3 2 25 

TO HEAD 21 3 1 25 

FLAWED 24 1 0 25 

TOTAL 116 29 5 150 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Na tabela abaixo, constatamos um maior reconhecimento dos itens lexicais no pós-

teste tardio do texto 01 (0,90) em comparação ao texto 02 (0,80). É relevante ressaltarmos que, 

no grupo controle, essa proporção foi inversa. O texto 01 apresentou a proporção de 0,80 

enquanto que o texto 02 de 0,91. 
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Tabela 21 – Proporção de palavras válidas que foram reconhecidas corretamente – Pós-teste tardio 

Pós-teste tardio Texto 01 Texto 02 

Número de palavras 

reconhecidas 

122 116 

Número de palavras 

válidas 

135 145 

Proporção de palavras 

reconhecidas 

0,90 0,80 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A fim de termos uma comparação geral entre grupos e instrumentos de avaliação, 

elaboramos a tabela abaixo:  

 

Tabela 22 – Proporção de palavras reconhecidas corretamente por teste e por grupo 

Textos Grupo Controle Grupo Experimental 

Texto 1 – Pós-teste imediato 0,77 0,76 

Texto 2 – Pós-teste imediato 0,80 0,91 

Texto 1 – Pós-teste tardio 0,77 0,76 

Texto 2 – Pós-teste tardio 0,90 0,80 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Constatamos que no texto 01, a proporção dos itens lexicais reconhecidos possui 

uma mínima diferença tanto no pós-teste imediato quanto no tardio dos dois grupos, 

evidenciando que o auxílio do glossário em língua materna não proporcionou uma maior 

retenção lexical para os participantes que dispunham dessa ferramenta. Já no texto 02, o grupo 

experimental apresentou uma maior proporção de retenção no pós-teste imediato e menor no 

pós-teste tardio, indicando que um menor número de itens lexicais ficou retido na memória 

entre um encontro presencial e outro (memória de longa-duração), onde concluímos que o 

glossário não foi fator preponderante para que houvesse uma maior retenção. Para o grupo 

controle, o texto 01 não apresentou diferença entre os pós-testes. Mas, ao comparamos os testes 

do texto 02, notamos que houve um aumento na proporção.  

Apesar de considerarmos que todas as palavras-alvo tivessem o mesmo grau de 

dificuldade, os resultados mostram que, a longo prazo, tanto o grupo controle quanto o 

experimental obtiveram resultados homogêneos, mantendo a mesma proporção nos dois testes 

do texto 01. Já no texto 02, há uma discrepância entre as proporções. Enquanto o grupo controle 

apresentou uma maior retenção a longo prazo, o grupo experimental mostrou um declínio. Os 

resultados mostram que há a possibilidade de palavras-alvo terem sido vistas como possuindo 
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um maior grau de dificuldade pelos participantes, ou o instrumento de avaliação (pós-teste 

tardio) pode não ter sido o mais adequado para o texto 02. 

 

4.12 Análise da avaliação após experimento 

 

O questionário de avaliação foi aplicado com o intuito de verificar como os 

participantes do grupo experimental se sentiram ao ter o auxílio da tradução para a leitura dos 

textos, prática que não é comum para eles no dia-a-dia da sala de aula e também uma forma de 

assegurarmos que o glossário disponibilizado foi realmente utilizado.  

Todos os vinte e cinco participantes afirmaram ter utilizado o glossário. Vinte e três 

afirmaram que a compreensão do texto foi mais fácil com esse auxílio, dois responderam que 

não, e um não soube precisar. 

Como uma melhor maneira para aprender palavras novas, dezenove acreditam que 

seria com um texto que apresentasse a tradução de algumas palavras, quatro preferem um texto 

sem tradução e dois não tem preferência. 

Observamos que a maioria se mostrou propensa a utilizar a tradução e vê-la como 

um auxílio à compreensão textual. 

 

  



 
70 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta dissertação foi investigar e comparar os resultados de duas 

abordagens de ensino de léxico, no que concerne a retenção de vocabulário na memória, a curto 

e a longo prazo através de textos. Os textos apresentavam as seguintes características: um deles 

possuía glossário em LM, que foi testado com um grupo experimental de 25 participantes; e 

outro que não possuía tradução, apresentado somente em língua inglesa, o qual foi testado com 

um grupo controle de 25 participantes.  

Através da análise dos dados obtidos com a exposição dos aprendizes aos textos, 

buscou-se responder às seguintes questões de pesquisa:  

1) Quais as decorrências da utilização da LE para a aprendizagem lexical e retenção 

de vocabulário de Inglês como Língua Estrangeira a curto e a longo prazo?  

2) Quais as decorrências da utilização da tradução da LE para LM para a 

aprendizagem lexical e retenção de vocabulário de Inglês como Língua 

Estrangeira a curto e a longo prazo?  

3) Comparativamente, qual utilização se mostra mais eficiente para a aprendizagem 

lexical e retenção de vocabulário de Inglês como Língua Estrangeira a curto e a 

longo prazo?  

A fim de responder a esses questionamentos, três hipóteses foram levantadas. A 

primeira hipótese presume que o uso exclusivo da LE nas atividades propostas levará a uma 

maior retenção lexical a longo prazo. Observamos na turma piloto que a retenção a longo prazo 

do vocabulário trabalhado no texto somente em LE foi levemente maior (proporção de 0,76) 

comparado ao texto com glossário (proporção de 0,70). O mesmo ocorreu com o grupo controle; 

os dados indicam uma maior retenção nos dois textos apresentados somente em LE, apesar dos 

resultados do texto 01 apresentarem uma mínima diferença na proporção. No texto 01, 

chegamos a proporção de 0,77 para o grupo controle e 0,76 no experimental, e no texto 02, a 

de 0,90 para o grupo que utilizou somente a LE e 0,80 para o grupo que teve o auxílio da 

tradução. 

A segunda hipótese supõe que a retenção lexical na memória de curto-prazo trará 

resultados similares entre a utilização da LE e da tradução. Os resultados obtidos com o pós-

teste imediato da turma piloto mostram que o texto com glossário apresentou uma maior 

retenção (proporção de 0,96) em comparação ao texto somente em LE (proporção de 0,84). Nos 

grupos experimental e controle houve diferença nos resultados em relação ao texto trabalhado. 

No texto 01, houve uma sutil diferença nas proporções, 0,77 para o grupo controle e 0,76 para 
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o grupo experimental, o que demonstra resultados similares, conforme a nossa hipótese. Já no 

texto 02, a tradução levou a uma maior retenção, pois a proporção foi de 0,91 no grupo 

experimental e 0,80 no controle. Acreditamos que para obter resultados mais substanciosos os 

testes devam ser estendidos a um número maior de participantes. 

Em relação a terceira hipótese, a qual supõe que as duas abordagens mostrar-se-ão 

eficientes para a aprendizagem e retenção de vocabulário, realmente houve a retenção a curto e 

longo prazo tanto na turma piloto quanto nos grupos controle e experimental. No pós-teste 

imediato, por exemplo, o grupo controle e experimental mostrou resultados semelhantes em 

relação ao texto 01, resultados esses que se mantiveram no pós-teste tardio, quando esperamos 

que os itens lexicais fiquem retidos na memória por mais tempo. O texto 02 mostrou uma maior 

retenção do grupo experimental no pós-teste imediato e menor no tardio, mas mesmo com essa 

diferença numérica, podemos afirmar que houve retenção de vocabulário nos dois momentos. 

Em termos práticos, os resultados obtidos na pesquisa indicam que ambas 

abordagens contribuem para a retenção do léxico, levando o aprendiz, através da leitura, a 

construir uma sólida base lexical. Já em termos teóricos, podemos dizer que a pesquisa visou 

corroborar com as teorias linguísticas apresentadas através da obtenção de dados quantitativos, 

contribuindo assim com resultados comparativos sobre retenção lexical a curto e longo prazo, 

o que nem sempre está presente em pesquisas na área. 

O objetivo maior desta pesquisa é de contribuir para que os professores de idiomas, 

principalmente de língua inglesa, sejam levados à reflexão sobre suas crenças e práticas diárias, 

e possam ver, através de resultados quantitativos, os meios que podem levar os seus alunos à 

ampliação do vocabulário do idioma ensinado. Entende-se que esta pesquisa pode ter 

desdobramentos que levem à essa reflexão. A possibilidade de realização de experimental 

similar com outros idiomas também é de grande valia. 

Entretanto, reconhecemos as limitações do nosso trabalho. Uma pesquisa feita com 

um maior número de participantes no grupo controle e experimental talvez possa trazer 

resultados mais significativos. A aplicação dos testes em outros locais de ensino em língua 

inglesa também seria um fator positivo para a ampliação do perfil de participantes.  

Assim, sugerimos que próximos trabalhos possam tanto ampliar a amostra dos 

grupos quanto aplicar os instrumentos de coleta e avaliação em outros contextos de instrução, 

sejam eles de língua inglesa ou não. A amostra deste estudo foi pequena e não houve tratamento 

estatístico dos dados, o que poderia deixar os resultados com uma maior acurácia. 

Apesar das limitações anteriormente apontadas, nosso trabalho apresentou 

resultados quantitativos que em parte respondem as nossas questões de pesquisa, mas que sem 
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dúvida contribuem para uma maior reflexão acerca da retenção de itens lexicais. Constatamos 

que as duas abordagens promovem a retenção do vocabulário, tanto de forma imediata quanto 

a longo prazo. Esperamos, assim, que este trabalho possa contribuir para estudos futuros que 

busquem se aprofundar na área da retenção lexical. 

 

 

 

 

  



 
73 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALLEN, F. A. Techniques in teaching vocabulary. New York: Oxford University Press, 

1983. 

BADDELEY, A. D.; PAPAGNO, C.; VALLAR, G. When long-term learning depends on 

short-term storage. Journal of Memory and Language, Amsterdam, v. 27, p. 586-595, 1988. 

Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-memory-and-

language/vol/27/issue/6. Acesso em: 30 mar. 2018. 

BADDELEY, A. D. Memória de trabalho. In: BADDELEY, A. D.; EYSENCK, M. W.; 

ANDERSON, M. C. (org.). Memória. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 54-82. 

BADDELEY, A. D. Working memory. Science, Washington, v. 255, n. 5044, p. 556-559, 

2012. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.1736359. Acesso em: 3 abr. 2018. 

BROWN, H. D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. New 

York: Prentice Hall Regents, 1994. 

CANALE, M.; SWAIN, M. Theoretical bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing. Applied Linguistics, Oxford, v. 1, p.1-47, 1980. 

CANHOTA, C. Qual a importância do estudo piloto? In: SILVA, E. E. (org.). Investigação 

passo a passo: perguntas e respostas para investigação clínica. Lisboa: APMCG, 2008. p. 69-

72. 

CHECCHIA, R. L. T. O retorno do que nunca foi: o papel da tradução no ensino de inglês 

como língua estrangeira. 2002. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – 

Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, Universidade de Brasília, Brasília, 2002. 

CHOMSKY, N. Syntactic structures. The Hague: Mouton, 1957. 

COADY, J. L2 vocabulary acquisition through extensive reading. In: COADY, J.; HUCKIN, 

T. (ed.). Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 

1997. p. 225-237. 

COOK, G. Applied linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003. 

DAVIS, J. F.; LYMAN-HAGER, M. Computers and L2 reading: Student performance, 

student attitudes. Foreign Language Annals, Hoboken, v. 30, n. 1, p. 58-72, 1997. 

ELLIS, N. The study of second language acquisition. Oxford: OUP, 1994. 

EYSENCK, M.; KEANE, M. Manual de psicologia cognitiva. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-memory-and-language/vol/27/issue/6
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-memory-and-language/vol/27/issue/6
https://doi.org/10.1126/science.1736359


 
74 

 

GASS, S.; SELINKER, L. Second language acquisition: An introductory course. Hillsdale: 

Lawrence Erlbaum, 1994. 

GATTOLIN, S. R. B. O ensino de vocabulário em língua estrangeira: uma proposta para 

sua sistematização. 1998. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Universidade de 

Campinas, Campinas, 1998. 

GAZZANIGA, M.; HEATHERTON, T. Ciência psicológica: mente cérebro e 

comportamento. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 

GONÇALVES, F. S. A literatura nas diversas metodologias de ensino de LE. Revista 

Caminhos em Linguística Aplicada, Taubaté, v. 4, n. 1, p. 34-51. 2011. Disponível em: 

www.unitau.br/caminhosla. Acesso em: 1 mar. 2018. 

HARGREAVES, L. E. S. Além da língua: tradução e consciência crítica de cultura no ensino 

de línguas estrangeiras. 2004. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – 

Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, Universidade de Brasília, Brasília, 2004. 

HINOJOSA, F. R.; LIMA, R. A tradução como estratégia de interculturalidade no ensino de 

língua estrangeira. Bocc. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, v. 1, p. 1-10, 

2008. Disponível em: www.bocc.ubi.pt/pag/lima-hinojosa-traducao-estrategia-

interculturalidade.pdf. Acesso em: 15 jun. 2016 

HUCKIN, T.; COADY, J. Incidental vocabulary acquisition in a second language. Studies in 

Second Language Acquisition, Cambrigde, v. 21, n. 2, p. 181-193, 1999. 

HULSTIJN, J. H. Retention of inferred and given word meanings: Experiments in incidental 

vocabulary learning. In: ARNAUD, P. J.; BÉJOINT, H. (ed.). Vocabulary and applied 

linguistics. London: Macmillan, 1992. p. 113-125. 

HYMES, D. On communicative competence. In: PRIDE, J. B.; HOMES, J. (ed.). 

Sociolinguistics. Hardmondsworth: Penguin, 1972. p. 269-293. 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. São Paulo: Ática, 1985. 

IZQUIERDO, I. Memória. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

JAKOBSON, R. Aspectos linguísticos da tradução: lingüística e comunicação. São Paulo: 

Cultrix, 1969. 

KODA, K. Insights into second language reading: A cross-linguistic approach. Cambridge, 

England: Cambridge University Press, 2005. 

KOJIC-SABO, I.; LIGHTBOWN, P. M. Student’s approaches to vocabulary learning and 

their relationship to success. The Modern Language Journal, Hoboken, v. 83, n. 2, p. 176-

192, 1999. 



 
75 

 

KRASHEN, S. Second language acquisition and second language learning. Oxford: 

Pergamon Press, 1982.  

KRASHEN, S. We acquire vocabulary and spelling by reading: additional evidence for the 

input hypothesis. The Modern Language Journal, Hoboken, n. 73, p. 440-464, 1989.  

KUMARAVADIVELU, B. Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. New 

Haven: Yale University Press, 2003. 

LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford 

University Press, 2011. 

LAUFER, B. Vocabulary acquisition in a second language: Do learners really acquire most 

vocabulary by reading? Some empirical evidence. The Canadian Modern Language 

Review, Toronto, v. 59, p. 567-587, 2003. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.3138/cmlr.59.4.567. Acesso em: 12 ago. 2017. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul; Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999. 

LEFFA, V. J. A look at students’ concept of language learning. Trabalhos em Linguística 

Aplicada, Campinas, n. 17, p. 57-65, 1991.  

LEFFA, V. J. Ensino de línguas: passado, presente e futuro. Revista de Estudos da 

Linguagem, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p. 389-411, jul./dez. 2012. 

LEFFA, V. J. O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. Contexturas, São Paulo, 

n. 4, p. 13-24, 1999. 

MACKEY, A.; GASS, S. Common data collection measures. In: MACKEY, A.; GASS, S. 

Second language research: Methodology and design. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2005. p. 

43-99. 

MACWHINNEY, B. Language emergence. In: BURMEISTER, P.; PISKE, T.; RHODE, A. 

(ed.). An integrated view of language development. Trier: Wissenchaftliche Verlag, 2002. 

p. 17-42. 

MELLO, C. B.; XAVIER, G. F. Desenvolvimento da memória: influências do conhecimento 

de base e do uso de estratégias. In: MELLO, C. B.; MIRANDA, M. C.; MUSZKAT, M. 

Neuropsicologia do desenvolvimento: conceitos e abordagens. São Paulo: Memnon, 2006. p. 

93-105. 

MILESKI, I.; GONÇALVES, T. S. A relação da memória e da aprendizagem na aquisição de 

L2. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM, 1., 2014, 

Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. v. 1, p. 1-19. 



 
76 

 

NATION, I. S. P. Fundamental issues in modelling and assessing vocabulary knowledge. In: 

NATION, I. S. P.  Modelling and assessing vocabulary knowledge. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. p. 35-43. 

NATION, I. S. P. Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. 

NATION, I. S. P. Teaching and learning vocabulary. New York: Heinle and Heinle, 1990. 

NUNAN, D. Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1992.  

PARIBAKHT, S. T.; WESCHE, M. Vocabulary enhancement activities and reading for 

meaning in second language vocabulary acquisition. In: COADY, J.; HUCKIN, T. (ed.). 

Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. Cambridge: CUP, 

1997. p. 174-200. 

PRABHU, N. S. There is no best method - why? TESOL Quarterly Journal, Hoboken, v. 

24, n. 2, p. 161-176, 1990. 

PROCÓPIO, R. B. O uso do glossário hipermídia no ensino-aprendizagem implícito de 

vocabulário nos níveis elementar e intermediário de proficiência em inglês. 2016. Tese 

(Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 

2016. Disponível em: http://www.ufjf.br/ppglinguistica/files/2009/12/PROC%C3%93PIO-

Renata-Bittencourt-TESE-2016.pdf. Acesso em: 15 out. 2017 

RICHARDS, J. C. Communicative language teaching today. New York: Cambridge 

University Press, 2006. 

RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S. Approaches and methods in language teaching. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

RIDD, M. D. Out of exile: A new role for translation in the teaching/learning of foreign 

languages. In: SEDYCIAS, J. (org.). Tópicos em linguística aplicada 1: Issues in applied 

linguistics 1. Brasília, DF: Oficina Editorial do Instituto de Letras da Universidade de 

Brasília: Editora Plano, 2000. p. 121-148. 

ROMANELLI, S. Traduzir ou não traduzir em sala de aula? Eis a questão. Revista 

Inventário, Salvador, n. 5, 2006. Disponível em: 

www.inventario.ufba.br/05/05sromanelli.htm. Acesso em: 12 de dezembro 2017. 

SANT'ANNA, M. R. de; SPAZIANI, L.; GOES, M. C. As principais metodologias de 

ensino de língua inglesa no Brasil. 1. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 

SCARAMUCCI, M. V. R. O papel do léxico na compreensão em leitura em língua 

estrangeira: foco no produto e no processo. 1995. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Universidade de Campinas, Campinas, 1995. 



 
77 

 

SCHMITT, N. Vocabulary in language teaching. New York: Cambridge University Press, 

2000.  

SCHMITT, N. Vocabulary learning strategies. In: SCHMITT, D. N.; MCCARTHY, M. (ed.), 

Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1997. p. 199-227. 

SOUZA, P. N. Por um espaço para a aquisição de vocabulário no contexto da leitura em 

LE mediado por computador. 2004. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – 

Universidade de Campinas, Campinas, 2004. 

SOUZA, Patricia N.; BASTOS, Lucia K. X. O conhecimento lexical no ensino da leitura em 

língua estrangeira. The ESPecialist, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 75-86, 2001. 

VECHETINI, Lilian R. Crenças sobre o ensino de vocabulário em língua estrangeira 

(inglês) para alunos iniciantes. 2005. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – 

Instituto de Estudos de Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 

VILAÇA, C. M. L. Métodos de ensino de línguas estrangeiras: fundamentos, críticas e 

ecletismo. Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades, Rio de Janeiro, v. 7, n. 26, p. 

73-88, jul./set. 2008. Disponível em: http://www.scribd.com/doc/37500865/Metodos-de-

ensino-de-LE. Acesso em: 14 jul. 2017. 

WELKER, H. A. O uso de dicionários: panorama geral das pesquisas empíricas. Brasília, 

DF: Thesaurus, 2006. 

WELKER, H. A. Traduzir frases isoladas na aula de língua estrangeira: por que não? 

Brasília, DF: Horizontes, 2004. Disponível em: www.unb.br/il/let/welker/tradfras.doc. Acesso 

em: 1 jun. 2016. 

WESCHE, M.; PARIBAKHT, T S.  Reading-based exercises in second language vocabulary 

learning: An introspective study. The Modern Language Journal, Hoboken, v. 84, p. 196-

213, 2000.  

WEST, M. The general service list. London: Longman, 1953. 

WIDDOWSON, H.G. Teaching english as communication. Oxford: Oxford University 

Press, 1978. 

WILKINS, D. A. Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press, 1976. 

ZILLES, M. O ensino e a aquisição de vocabulário em contexto de instrução de língua 

estrangeira. 2001. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2001. 

ZIMMERMAN, C. B. Historical trends in second language vocabulary instruction. In: 

COADY, J.; HUCKIN, T. (ed.). Second language vocabulary acquisition: A rationale for 

pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 5-19. 



 
78 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO TURMA PILOTO 

 

INSTRUÇÕES                                                                                                               ______ 

O objetivo deste questionário é o de saber um pouco mais sobre o seu contato com a 

língua inglesa e nos ajudar a entender como os alunos aprendem novas palavras nesse idioma. 

Não há respostas certas ou erradas; pedimos apenas que você reflita sobre suas atividades usuais 

e dê sua opinião em alguns itens. Todas as respostas dadas são confidenciais, serão usadas 

somente para os objetivos da pesquisa e não produzem nenhum impacto sobre a avaliação do 

participante.  

Muito obrigada pela sua cooperação! 

 

01) Nome:______________________________ _ Sexo: (  ) F  (  ) M    Nº Controle:  

 

02) Idade: _____________ Nacionalidade: (  ) Brasileira (  ) Outra. Qual? ________________ 

 

03) Qual seu grau de instrução? 

(  ) Ensino Médio  (  ) Graduado  (  ) Pós-graduado  

 

04) Estuda ou já estudou outro idioma além do Inglês? 

(  ) Sim (  ) Não Em caso afirmativo, qual/quais? _________________________________ 

Por quanto tempo? _________________________  

 

05) Com que idade você começou a aprender inglês? _______________  

 

06) Que tipos de cursos de inglês você já fez antes de entrar no Curso de Letras? 

 (  ) Fiz curso de idiomas. (  ) Estudei somente na escola. (  ) Ambos.  

 

07) Se fez curso de idiomas, por quanto tempo estudou? ___________________  

 

08) Se estudou na escola, por quanto tempo? _____________________________  

 

09) Você já estudou na Casa de Cultura Britânica da UFC (CCB)? (  ) Sim.  (  ) Não. 

 

10) Em caso afirmativo, quais semestres você cursou na CCB? 

(  ) I (  ) II (  ) III (  ) IV (  )V   (  ) VI (  ) VII  (  ) Upper I  (  ) Upper II  (  ) Advanced I  (  ) 

Advanced II  (  ) Inglês Instrumental 

 

11) Você já residiu em um país de língua inglesa? Sim (  ) Não (  ) Se sim, por quanto tempo? 

________________.  

 

12) Quanto tempo por semana você passa estudando inglês fora da sala de aula? Considere 

qualquer tipo de atividade envolvendo a língua inglesa.  

(  ) Nada  (  ) 0.5 – 1 hora  (  ) 2-3 horas  (  )  4-5 horas  (  ) 6-7 horas  (  ) 8-9 horas  (  ) 10 

horas ou mais 

 

13) Como você melhor aprende palavras novas em inglês? Marque todas as opções que 

desejar, de acordo com a sua experiência.  

(  ) Nas minhas aulas de inglês .  

(  ) Nos exercícios propostos pelo material didático adotado na disciplina do Curso de Letras.  
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(  ) Em programas em inglês que assisto (seriados, telejornais, documentários, filmes, etc.) 

legendados em inglês.  

(  ) Em programas em inglês que assisto (seriados, telejornais, documentários, filmes, etc.) 

legendados em português.  

(  ) Em programas em inglês que assisto (seriados, telejornais, documentários, filmes, etc.) 

sem legenda.  

(  ) Ouvindo músicas em inglês.  

(  ) Interagindo com nativos.  

(  ) Lendo (livros, revistas, sites, etc.).  

(  ) Utilizando o dicionário.  

( ) Através de jogos em inglês (incluindo jogos de computador e vídeo-games).  

( ) Outro: _____________________________________________________  

 

14) Como você se sente com relação à aprendizagem de vocabulário?  

(  ) Aprender novas palavras é muito importante  

(  ) Não acho ser necessário aprender muitas palavras novas  

 

15) Como você definiria seus objetivos na aprendizagem de vocabulário? Escolha apenas um 

item.  

(  ) Não tenho objetivos específicos.  

(  ) Quero aprender mais palavras.  

(  ) Quero aprender palavras relacionadas a minha área de estudo.  

(  ) Quero aprender palavras para melhorar minha habilidade oral.  

(  ) Outro (por favor, especifique): __________________________________  

 

16) Quando você está lendo um texto em inglês, o que você normalmente faz quando se 

depara com uma palavra desconhecida? Escolha apenas o item de maior frequência. 

(  ) Ignoro a palavra.  

(  ) Tento adivinhá-la pelo contexto.  

(  ) Utilizo um dicionário inglês-inglês.  

(  ) Utilizo um dicionário inglês-português.  

(  ) Utilizo o Google Tradutor ou outro tradutor online.  

(  ) Tento relacioná-la com uma palavra semelhante na minha língua materna ou outro idioma 

que eu conheça.  

(  ) Anoto a palavra e procuro seu significado depois.  

 

17) Nas suas disciplinas de inglês do Curso de Letras, algum professor seu já utilizou a 

tradução na sala de aula?  

(  ) Nunca  (  ) Raramente  (  ) Algumas vezes (  ) Frequentemente (  ) Quase sempre  

 

18) Nas suas disciplinas de inglês do Curso de Letras, algum professor seu já traduziu o 

vocabulário?  

(  ) Nunca  (  ) Raramente  (  ) Algumas vezes  (  ) Frequentemente  (  )Quase sempre  

 

19) Nas suas disciplinas de inglês do Curso de Letras, os professores explicam o conteúdo 

gramatical em inglês?  

(  ) Nunca  (  ) Raramente  (  ) Algumas vezes  (  ) Frequentemente  (  ) Quase sempre 

 

20) Você é a favor da tradução em sala de aula?  

(  )Sim  (  ) Não (  ) Se ocorrer somente algumas vezes  (  ) Se ocorrer raramente  (  ) Não sei  
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21) Você aprenderia melhor a língua inglesa se houvesse a tradução em sala de aula?  

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sei dizer  

 

22) A tradução te ajudaria a resolver alguma dificuldade que você tem nas quatro habilidades 

(escutar, falar, ler e escrever)? Marque as opções que desejar.  

( ) Sim, na dificuldade que tenho em escutar em inglês.  

( ) Sim, na dificuldade que tenho em falar em inglês.  

( ) Sim, na dificuldade que tenho em ler em inglês.  

( ) Sim, na dificuldade que tenho em escrever em inglês.  

( ) Não, não tenho dificuldade em nenhuma habilidade.  

 

23) A tradução de palavras te ajudaria a aprender o vocabulário da língua inglesa?  

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sei dizer  

 

24) Você prefere que o seu professor explique uma palavra nova através da tradução ou que 

ele utilize outro meio (dê um sinônimo em inglês, desenhe, gesticule, descreva em inglês, 

etc.)? 

(  ) Traduza.  (  ) Utilize outro meio. Qual ou quais? _________________________________ 

 

25) Você acredita que se o seu professor traduzir uma palavra nova, você irá esquecê-la 

rapidamente? 

 (  ) Sim.  (  ) Não.  (  ) Não sei dizer.  

 

26) Você acredita que se o seu professor explicar uma palavra nova sem utilizar a tradução, 

você irá retê-la na memória por mais tempo? 

 (  ) Sim. (  ) Não. (  ) Não sei dizer.  
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APÊNDICE B – TEXTOS 

 

Texto 1 

 

The hidden dangers of rock music 

Twenty-years ago as I left the house to go to see Motörhead – known at the time as ‘the 

loudest band in the world’ – my mother’s words followed me out of the door: ‘You’ll ruin your 

hearing one day!’ At the time, I rolled my eyes dramatically, and proceeded to assault my ears 

with 140 decibels of noise, which now I know is ten decibels above the sound of a jet plane 

taking off. That night, I left the venue with my ears ringing and it took more than a week for 

the ringing to diminish. But after that, I thought no more of it.  

That is, until my mid-20s. I was working in a busy store with background noise from 

shoppers and music, and I started finding it difficult to hear what customers were saying. On 

one occasion, I was with my husband at a noisy party and I had no idea what someone was 

saying to me, but I was nodding and smiling as if I understood. At home, my husband informed 

me that the person was telling me that her dog had just died. I was extremely embarrassed! 

A doctor told me the news was not good. I had a problem called ‘tinnitus’, which was 

causing a terrible ringing in my ears. The doctor explained that years of listening to loud music 

caused the tiny cells in the ear to become deteriorated. 

So, my mother was right! I have ruined my hearing. But I’m not alone. According to the 

World Health Organization, four million Britons risk serious damage to their ears by exposure 

to loud music. My advice…protect your ears! It may happen to you. 

 

Texto 1 

 

The hidden dangers of rock music 

Twenty-years ago as I left the house to go to see Motörhead – known at the time as ‘the 

loudest band in the world’ – my mother’s words followed me out of the door: ‘You’ll ruin your 

hearing one day!’ At the time, I rolled my eyes dramatically, and proceeded to assault my ears 

with 140 decibels of noise, which now I know is ten decibels above the sound of a jet plane 

taking off. That night, I left the venue with my ears ringing and it took more than a week for 

the ringing to diminish. But after that, I thought no more of it.  

That is, until my mid-20s. I was working in a busy store with background noise from 

shoppers and music, and I started finding it difficult to hear what customers were saying. On 

one occasion, I was with my husband at a noisy party and I had no idea what someone was 
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saying to me, but I was nodding and smiling as if I understood. At home, my husband informed 

me that the person was telling me that her dog had just died. I was extremely embarrassed! 

A doctor told me the news was not good. I had a problem called ‘tinnitus’, which was 

causing a terrible ringing in my ears. The doctor explained that years of listening to loud music 

caused the tiny cells in the ear to become deteriorated. 

So, my mother was right! I have ruined my hearing. But I’m not alone. According to the 

World Health Organization, four million Britons risk serious damage to their ears by exposure 

to loud music. My advice…protect your ears! It may happen to you. 

Glossário:  

Hidden (adjetivo): escondido 

Hearing (substantivo): audição 

Venue (substantivo): local, lugar 

To nod (verbo): aprovar, assentir com a cabeça 

Tiny (adjetivo): minúsculo 

Damage (substantivo): dano, prejuízo 

 

Texto 2 

 

Don’t regret regrets 

When American journalist Kathryn Schulz was 29, she decided to get a tattoo. 

Unfortunately, she regretted getting it as soon as she left the tattoo shop. Until that moment, 

she believed in the principle that you should always look forward and never look back. But that 

night, she remembers feeling regret for the first time.  

Ms Schulz experienced all four components of regret that night. The first one was denial, 

and she spent the first few hours saying to herself, ‘Make it go away!’. The second was a feeling 

of bewilderment in which she kept on asking herself ‘How could I have done that?’. The third 

was a desire to punish herself. The fourth is something psychologists call perseveration. This is 

the habit of focusing repeatedly on the exact same thing. 

Apart from these four components, Ms Schulz also felt pain; not only the physical pain 

of her tattooed wrist, but an emotional pain too. She is not alone. Around 17% of Americans 

regret getting tattoos at some point in their lives. Time heals all wounds as the saying goes, and 

in the case of regret this is most certainly true. 

Ms Schulz tattoo is a compass. It reminds her how important it is to keep exploring, and 

simultaneously how important it is to know where you are heading in life. In her view, we need 
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to learn to love the flawed things that we create and to be able to forgive ourselves for creating 

them. She says that her experience has taught her that regret doesn’t exist to remind us that we 

did badly; instead it is there to remind us that we know we can do better. 

 

Texto 2 

 

Don’t regret regrets 

When American journalist Kathryn Schulz was 29, she decided to get a tattoo. 

Unfortunately, she regretted getting it as soon as she left the tattoo shop. Until that moment, 

she believed in the principle that you should always look forward and never look back. But that 

night, she remembers feeling regret for the first time.  

Ms Schulz experienced all four components of regret that night. The first one was denial, 

and she spent the first few hours saying to herself, ‘Make it go away!’. The second was a feeling 

of bewilderment in which she kept on asking herself ‘How could I have done that?’. The third 

was a desire to punish herself. The fourth is something psychologists call perseveration. This is 

the habit of focusing repeatedly on the exact same thing. 

Apart from these four components, Ms Schulz also felt pain; not only the physical pain 

of her tattooed wrist, but an emotional pain too. She is not alone. Around 17% of Americans 

regret getting tattoos at some point in their lives. Time heals all wounds as the saying goes, and 

in the case of regret this is most certainly true. 

Ms Schulz tattoo is a compass. It reminds her how important it is to keep exploring, and 

simultaneously how important it is to know where you are heading in life. In her view, we need 

to learn to love the flawed things that we create and to be able to forgive ourselves for creating 

them. She says that her experience has taught her that regret doesn’t exist to remind us that we 

did badly; instead it is there to remind us that we know we can do better. 

Glossário:  

Denial (substantivo): negativa, negação 

Bewilderment (substantivo): perplexidade 

To heal (verbo): curar, sarar 

Wound (substantivo): ferida, ferimento 

To head (verbo): ir 

Flawed (adjetivo): falho, imperfeito 
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Pré-Teste – Semestre IV – Texto 1 

 

Aluno: ______________________________ Data:________________N° Controle: _______ 

Você conhece estas palavras? Pedimos que seja sincero(a) ao marcar a sua escolha. Por favor 

não utilize nenhum recurso para verificar o significado. Marque a opção que melhor descreve 

o seu conhecimento acerca de cada palavra. Circule o item escolhido (a, b, c ou d). Se você 

marcar o item c) ou d), por favor escreva um sinônimo ou tradução da palavra. Obrigada!   

1.  HIDDEN (adjective) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa:  

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa:  

 

2.  HEARING (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

3.  VENUE (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

4.  TO NOD (verb) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

 

5.  TINY (adjective) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

6.  DAMAGE (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 
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Pré-Teste – Semestre IV – Texto 2 

 

Aluno: _______________________________ Data:_______________Nº Controle: _____ 

Você conhece estas palavras? Pedimos que seja sincero(a) ao marcar a sua escolha. Por favor 

não utilize nenhum recurso para verificar o significado. Marque a opção que melhor descreve 

o seu conhecimento acerca de cada palavra. Circule o item escolhido (a,b,c ou d). Se você 

marcar o item c) ou d), por favor escreva um sinônimo ou tradução da palavra. Obrigada!   

1.  DENIAL (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa:  

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa:  

 

2.  BEWILDERMENT (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

3.  TO HEAL (verb) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

4.  WOUND (noun) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

5.  TO HEAD (verb) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 

 

6.  FLAWED (adjective) 

a)  Eu não me lembro de ter visto esta palavra antes. 

b) Eu já vi esta palavra, mas não me lembro do significado. 

c) Eu já vi esta palavra e eu acho que ela significa: 

d) Eu conheço esta palavra. Ela significa: 
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Pós-Teste Imediato – Semestre IV – Texto 1 

 

Aluno: ____________________________________________ Data:________________ 

Você conhece estas palavras? Marque a opção que descreve o adjetivo (adjective), substantivo 

(noun) ou verbo (verb) em negrito. Caso seja uma palavra desconhecida para você, marque a 

opção “I don’t know”.  

1.  HIDDEN (adjective) 

a)  making very little noise 

b) costing a lot of money 

c) that most people do not know about 

d) feeling worried 

e) I don’t know. 

 

2.  HEARING (noun) 

a)  without any sound 

b) an equipment 

c) part of a house 

d) the ability to hear 

e) I don’t know. 

 

3.  VENUE (noun) 

a)  a place 

b) a kind of food 

c) a drink 

d) a kind of music 

e) I don’t know. 

 

4.  TO NOD (verb) 

a)  to buy things 

b) to move your head down and then up 

c) to make something better 

d) to make something clear or easy to understand 

e) I don’t know. 

 

5.  TINY (adjective) 

a)  big in size or amount 

b) very attractive 

c) extremely small 

d) with little or no light 

e) I don’t know. 

 

6.  DAMAGE (noun) 

a)  having a high temperature 
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b) unpleasant effects that something has on a person or object 

c) a happy or friendly expression on the face 

d) a conversation between two people 

e) I don’t know. 
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Pós-Teste Imediato – Semestre IV – Texto 2 

 

Aluno: ____________________________________________ Data:________________ 

Você conhece estas palavras? Marque a opção que descreve o adjetivo (adjective), substantivo 

(noun) ou verbo (verb) em negrito. Caso seja uma palavra desconhecida para você, marque a 

opção “I don’t know”.  

1.  DENIAL (noun) 

a)  the mental or physical power or skill needed to do something 

b) when you don’t admit the truth or reality of something 

c) a description of events that actually happened or that are invented 

d) a job in which the person removes anything offensive from books, films, etc. 

e) I don’t know. 

 

2.  BEWILDERMENT (noun) 

a)  confusion 

b) organization 

c) analysis 

d) difference 

e) I don’t know. 

 

3.  TO HEAL (verb) 

a)  to make or become healthy again 

b) to say something in a loud voice 

c) to go up something or to the top of something 

d) to let someone do something or let something happen 

e) I don’t know. 

 

4.  WOUND (noun) 

a)  all the people living in a particular country, area or place 

b) a very short period of time 

c) a hurt or injury to the body 

d) something you choose; a choice 

e) I don’t know. 

 

5.  TO HEAD (verb) 

a)  to not move away from or leave a place 

b) to cook inside an oven 

c) to move suddenly or quickly 

d) to go in a particular direction 

e) I don’t know. 

 

6.  FLAWED (adjective) 

a)  having or showing desire or interest 
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b) not perfect or containing mistakes 

c) peaceful, quiet or relaxed 

d) showing no fear of dangerous or difficult things 

e) I don’t know. 
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Pós -Teste Tardio – Semestre IV – Texto 1 

 

Aluno: __________________________________ Data:_____________Nº Controle: _______ 

Observe as palavras destacadas abaixo e complete as frases com a que melhor se adequa: 

TO DIMINISH TINY BUSY DAMAGE 

ADVICE TO NOD EXPOSURE HEARING 

HIDDEN NOISE VENUE EMBARRASSED 

 

01) The fire did serious _______________ to the buildings. 

 

02) Please ______________ when you want me to start the exam. 

 

03) Now that he’s older, his _______________ isn’t the same anymore. We have to speak 

louder to him. 

 

04) The vase broke into a thousand _______________ pieces. 

 

05) They changed the _______________ at the last minute because they realized the 

meeting room was very small. 

 

06) When my uncle died, my mother told me a _______________ family secret. 
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Pós-Teste Tardio – Semestre IV – Texto 2 

 

Aluno: __________________________________ Data:_____________Nº Controle:_______ 

Observe as palavras destacadas abaixo e complete as frases com a que melhor se adequa: 

TO PUNISH TO HEAL ALONE WOUND 

WRIST DENIAL HABIT BEWILDERMENT 

TO HEAD FLAWED TO LEARN PAIN 

 

 

01) His _______________ of responsibility for the accident didn’t convince the police. 

 

02) Diamonds are still precious, even when they are _______________. 

 

03) The soldier had a _______________ in the leg. 

 

04) Her expression changed from _______________ to horror as she realized what had 

happened. 

 

05) We decided ______________ home before it got too dark. 

 

06) Which will _______________ faster, a cut which is covered or uncovered? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO APÓS EXPERIMENTO 

 

Questionário de Avaliação após Experimento 

 

Participante: _______________________________ Data: ___________Nº Controle:_______ 

 

O objetivo deste questionário é saber como você avalia as atividades de pesquisa que fizemos. 

Leia com atenção as perguntas abaixo e responda com sinceridade. Obrigada!  

 

01) Você utilizou o glossário (tradução) para compreender melhor o texto? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

02) A compreensão do texto com a tradução foi mais fácil? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Não sei dizer. 

 

03) Qual seria a sua escolha para aprender palavras novas? 

(     ) Com um texto que apresenta a tradução de algumas palavras. 

(     ) Com um texto sem tradução. 

(     ) Não tenho preferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


