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INGLÊS

LEITURA DE TEXTOS E INTERPRETAÇÃO

Para realizar uma leitura bem-sucedida em outro 
idioma, é preciso estar atento a alguns métodos e 
recursos capazes de auxiliar a interpretação textual.

COMPREENSÃO

Compreender é a capacidade de assimilar, inter-
pretar e perceber o significado de algo. Compreender 
um idioma significa entender a coerência das infor-
mações de sua comunicação. O objeto da compreensão 
da língua inglesa pode estar situado em diferentes for-
mas de comunicação, para cada qual existem manei-
ras mais apropriadas e adequadas de identificar o 
sentido, o propósito, o contexto, o estilo, a técnica e as 
informações presentes na mensagem.

Ao buscar compreender o sentido e o propósito 
de um texto na língua inglesa, faz-se necessário iden-
tificar elementos chave capazes de sintetizar infor-
mações, decodificar signos linguísticos, entender a 
semântica, ou seja, o sentido do texto, bem como seu 
propósito. Estes elementos podem estar presentes nos 
aspectos gramaticais do texto, um dos tópicos essen-
ciais para o estudo da interpretação textual, mas 
podem também ser percebidos no contexto, no recor-
te, no tipo de linguagem (formal, informal, técnica 
etc.), no vocabulário utilizado, entre outros elementos 
estratégicos para a interpretação correta do texto. 

Para que o leitor compreenda o sentido do texto, 
antes de qualquer leitura direta, é primordial que se 
faça um processo de escaneamento do texto em bus-
ca de palavras-chave e informações que indiquem a 
quem o texto se direciona, quem é o autor e seu nar-
rador, a qual categoria textual ele pertence (artigo, 
crônica, conto, carta, bilhete etc.) e qual o assunto tra-
tado. A partir desta coleta de informações, é possível 
iniciar a leitura inicial, que irá buscar identificar o 
sentido do texto. O sentido indica o que o interlocutor 
quer dizer com que propôs escrever. A capacidade de 
identificar o sentido está intrinsecamente ligada ao 
conhecimento e à identificação de:

 z Palavras;
 z Expressões idiomáticas;
 z Verbos frasais;
 z Tempos verbais;
 z Contextos;
 z Aspectos culturais e sociais;
 z Adjetivos, advérbios e pronomes;

Entre outros elementos, os citados anteriormente 
podem auxiliar o leitor a identificar o sentido do texto 
com mais precisão, são estes conhecimentos exercita-
dos a partir do estudo do idioma, seja ele de forma 
técnica e instrumental a fim de realizar uma prova ou 
em estudos mais aprofundados que têm como objeti-
vo promover a fluência.

O objetivo, ou o propósito, do texto se encontra 
em meio à leitura e é possível de se identificar e com-
preender apenas a partir de uma leitura atenta que 
vai além do que está escrito. Bem como mencionado 
anteriormente, a identificação de quem é o autor e o 
narrador, a quem se destina o texto, o contexto nele 
presente, o assunto tratado e a linguagem empregada, 
são elementos cruciais para o entendimento do servi-
ço a que se presta o texto. 

O propósito pode ser relatar um fato, contar novi-
dades, listar ou enumerar itens, reportar um crime, 
expor uma opinião, entre muitas outras possibilida-
des que deverão ser observadas no decorrer da lei-
tura. Alguns marcadores como nomes, datas, locais, 
dados, estatísticas, números em geral, pronomes de 
tratamento, podem servir como indicativos do propó-
sito do texto a partir da percepção do conteúdo pre-
sente e do teor da mensagem encontrada no texto.

Compreensão escrita

Quando se trata de compreender o sentido lexical, 
semântico e gramatical de um texto na língua inglesa, 
utilizamos recursos que partem de princípios simples: 
identificação dos principais elementos do idioma, 
ainda que partindo de um panorama básico de com-
preensão e fluência no idioma. São eles:

 z Gramática básica (tempos verbais, adjetivos, advér-
bios e pronomes);

 z Vocabulário básico (substantivos);
 z Expressões idiomáticas (contexto cultural);

A partir de um breve conhecimentos dos itens 
mencionados, de maneira geral e simplista, é possí-
vel partir para uma leitura geral do que está escrito e 
compreender a mensagem. É, no entanto, importante 
ler nas entrelinhas enquanto se decodifica uma men-
sagem escrita, isso significa ser capaz de identificar o 
gênero textual, o tipo do narrador, o objetivo da men-
sagem e o contexto em que ela está inserida. 

Compreensão oral

Além dos elementos citados anteriormente quanto 
à compreensão escrita, a compreensão oral tem suas 
peculiaridades e particularidades dignas de serem 
enfatizadas, pois se diferenciam do padrão escrito. 
Diferentemente da comunicação escrita, a fala é uma 
ação fluída e em constante mudança. A percepção da 
comunicação oral não apenas de elementos linguísti-
cos, mas do contexto cultural e social do falante e do 
ouvinte. 

O momento da fala pode sofrer interferências de 
ruídos, sejam eles literalmente barulhos que atrapa-
lham no momento da audição, ou ruídos no sentido 
de interferências no meio transmissor da mensagem 
(telefone, áudio, rádio, televisão, etc.). Tudo isso atra-
palha tanto a transmissão quanto a recepção da men-
sagem, o que dificulta sua compreensão de modo 
geral. A compreensão oral na língua inglesa depen-
de de diversos elementos que devem ser levados em 
consideração:

 z Sotaque: ainda que a língua seja a mesma, sota-
ques diferentes podem alterar a compreensão de 
um idioma em diferentes países ou até diferentes 
estados de um mesmo país; além dos diferentes 
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sotaques famosos, como o sotaque britânico e o 
estadunidense, dentro de um mesmo país existem 
diferenças, como por exemplo o sotaque do sul e o 
sotaque do norte dos Estados Unidos, que possuem 
distinções claras.

 z Dialeto: bem como a diferença de sotaques, 
alguns países possuem dialetos próprios, a comu-
nidade negra na Inglaterra e nos Estados Unidos 
possuem formas específicas de comunicação que 
dizem respeito ao seu contexto social e sua cultura, 
com raízes provindas de diversos países africanos; 
comunidades latinas também mesclam o idioma 
inglês com o espanhol e incorporam palavras de 
seu idioma nativo ao inglês, ou até modificam 
palavras existentes, algo comum no meio latino.

 z Classe social: o fator econômico pode interferir 
na comunicação oral de maneira muito clara; um 
indivíduo rico com um alto nível de formação edu-
cacional irá se comunicar de uma forma e um indi-
víduo sem educação formal, morador da periferia, 
irá se comunicar de outra. 

Compreensão da utilização de mecanismos de 
coesão e coerência

Coesão e coerência são dois mecanismos funda-
mentais tanto para a produção de textos, o que os 
torna igualmente importantes para a compreensão 
textual. Antes de conhecer alguns elementos presen-
tes nestes dois mecanismos, é preciso entender do 
que se tratam. Coesão diz respeito à interligação de 
elementos entre palavras e frases em uma sentença 
de maneira correta e a coerência trata-se da ligação 
de sentido lógico destes elementos, para que a men-
sagem seja coerente. Confira alguns elementos utiliza-
dos para construir coesão e coerência no texto.

Em coesão:

 z Substituições: algumas expressões e substantivos 
podem ser substituídos por outro termo para evi-
tar repetições desnecessária, como é o caso do uso 
de nomes próprios e dos pronomes.

 Ex.: Anna really wants to study abroad, she enjoys 
visiting different countries. (Anna realmente quer 
estudar no exterior, ela gosta de visitar países 
diferentes)

 z Conjugação verbal adequada: ainda que a con-
jugação verbal e seus respectivos pronomes sejam 
muito mais simples na língua inglesa do que no 
português, ainda existem alguns requisitos de cor-
relação verbal que devem ser aplicados (principal-
mente no tempo presente).

 Ex.: She sleeps late every day.  (Ela dorme tarde 
todos os dias) – há uma créscimo da letra “s” em 
sujeitos na terceira pessoa do singular (he, she, it) 
quando no tempo presente.

 z Conectores e conjunções: alguns conectores e con-
junções ligam as sentenças de modo que elas se com-
plementem, como é o caso das palavras and, if, so, 
and, however, therefore, although, even though, entre 
outros.

 Ex.: Even though they don’t read much, John’s kids 
are very smart. (Apesar de eles não lerem muito, os 
filhos do John são muito espertos)

Em coerência:

 z Concordância de ideias: Quando há concordân-
cia entre duas ideias na mesma oração de acordo 
com o sentido proposto pela frase e não existem 
contradições. 

 Ex.: She is a vegetarian, that’s why she only eats 
meat. (Ela é vegetariana, por isso ela apenas come 
carne) - nesta oração, há contradição, pois o fato do 
sujeito ser vegetariano indicaria o não consumo de 
carne, o ideal seria “She is a vegetarian, that’s why 
she doesn’t eat meat” (Ela é vegetariana, por isso 
ela não come carne).

 z Ordem, relevância e progressão semântica: em 
geral, ações possuem uma ordem para acontece-
rem e cada qual tem a sua importância na constru-
ção de uma oração, o que for relevante e coerente 
para com o contexto do que está expresso deve vir 
antes do menos importante ou daquilo que é resul-
tado de uma ação, em uma sequência lógica que 
não altere o sentido da narrativa. Observe:

 Ex.: He woke up, brushed his teeth, had breakfast 
and got dressed for work. (Ele acordou, escovou 
os dentes, tomou café da manhã e se vestiu para o 
trabalho)

Contextos, aspectos sociais e culturais

Ainda diante do tema de compreensão, seja ela 
textual ou oral, na língua inglesa, alguns aspectos 
que vão além da língua se fazem muito importantes 
para o real entendimento de um texto. Dentre eles, o 
contexto e seus aspectos sociais e culturais se fazem 
presentes e deves ser bem analisados para que qual-
quer fragmento textual possa ser compreendido. Ter 
a habilidade de identificar o contexto histórico, a cul-
tura da época e a forma como se davam as relações 
sociais em uma obra literária em inglês facilita a com-
preensão da obra como um todo, pois permite que o 
leitor amplie as noções do texto que irá ler. 

As obras de William Shakespeare, grande escritor 
inglês, foram escritas sob o prisma de uma realida-
de diferente da que vivemos atualmente. Do século 
XVI ao século XVII, o dramaturgo escreveu romances 
em que se podiam observar reflexos dos costumes 
e usos da sociedade em que vivia à época; desde a 
própria linguagem do narrador até o curso da histó-
ria, a trajetória dos personagens, a maneira como se 
comunicam, se vestem, suas configurações e relações 
familiares e sociais, entre outros aspectos, todos os 
elementos representados pelo autor em suas obras 
devem ser lidos pelo leitor a partir da ótica de uma 
realidade diferente da que vivemos no século XXI.

Ao entender o contexto social, cultural e até eco-
nômico de uma produção textual é fundamental para 
estabelecer as relações corretas na hora de decodificar 
o seu sentido, sendo capaz de identificar o vocabulário, 
os aspectos gramaticais, as influências do período his-
tórico em todo o processo de construção da narrativa. 

PRODUÇÃO

Diferentemente da leitura e compreensão escrita 
e oral da língua inglesa, a produção escrita e oral do 
idioma requer mais do que apenas um conhecimen-
to superficial do idioma. É preciso possuir repertório 
suficiente para produzir um texto em determinada 
língua, pois ele deve ter sentido para o leitor. Apesar 
de existirem distintos níveis de comunicação possíveis 
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em qualquer tipo de produção no idioma (básico, 
intermediário e avançado), alguns requisitos devem 
ser seguidos a fim de realizar esta tarefa de maneira 
bem-sucedida.

Produção escrita

Para realizar a atividade da produção escrita 
em qualquer idioma, uma série de regras e padrões 
devem ser seguidos, de acordo com a intenção do 
autor e o público a quem o texto se destina. Ela pode 
ser formal, na norma culta da língua inglesa ou infor-
mal, coloquial, a linguagem utilizada no cotidiano, 
segundo a vontade e intenção de quem escreve. Ain-
da assim, a produção escrita deve seguir regras gra-
maticais e ortográficas responsáveis por organizar o 
idioma de maneira que indivíduos alfabetizados neste 
idioma sejam capazes de decodificar os signos linguís-
ticos e identificar a mensagem proposta.

A língua está em constante mudança e é uma 
ciência viva que se modifica em decorrência das 
transformações que ocorrem na sociedade. Como 
consequência, surgem novas palavras (neologismos), 
novos termos e expressões, novos verbos, novas for-
mas de se comunicar. Antes do surgimento da escrita, 
surgiu a fala. O que significa que a escrita é fruto da 
necessidade humana de expressar-se de outra forma 
além da comunicação oral, de documentar a comuni-
cação ou de representa-la visualmente. 

Sendo assim, a partir da fala e de um idioma já 
existente oralmente, a escrita passou a existir. Des-
te modo, a fala é responsável pelas mudanças que 
ocorrem na escrita. Todo este processo de mudança e 
adaptação do idioma, indica que é preciso estar atento 
à alguns detalhes importantes antes de produzir um 
texto na língua inglesa. É preciso:

 z Estar consciente do público-leitor: toda mensagem 
possui um receptor, perguntar-se a quem ela se 
destina, ajudará o autor a entender o tipo de lin-
guagem que deverá usar e de que maneira ele se 
comunicará melhor com seu público.

 z Ter conhecimento técnico do idioma: saber os dife-
rentes tipos de tempos verbais da língua inglesa 
(simple present, present continuous, simple past, 
past continuous, simple future, future continuous, 
present perfect, past perfect, past perfect conti-
nuous, future perfect, future perfect continuous 
etc..), além do uso correto dos pronomes pessoais, 
relativos e possessivos, de conjunções, conectivos, 
advérbios, adjetivos, artigos, enfim, de gramática 
em geral, além de conteúdo vocabular, auxiliará o 
autor na construção do texto no idioma.

Além disso, saber escrever em um idioma requer 
níveis de conhecimento elevados. É, no entanto, pos-
sível produzir em diferentes níveis. Um indivíduo 
com conhecimento básico do idioma será capaz de 
produzir textos mais curtos e objetivos, sem muito 
vocabulário ou expressões idiomáticas; alguém com 
conhecimento intermediário terá outro nível de com-
plexidade em suas produções, menos infantil, mais 
completo, bem como alguém avançado ou fluente é 
capaz de se comunicar sem ou quase sem restrições 
seja de maneira oral ou escrita. 

Produção oral

A atividade linguística oral é marcada por sua flui-
dez. Enquanto a produção escrita segue padrões de 
regras gramaticais e de formalidade, além de ser pen-
sada e repensada durante o processo de sua constru-
ção, a produção oral ocorre de forma simultânea ao 
pensamento humano. À medida em que os pensamen-
tos são formulados, a fala os reproduz sonoramen-
te de maneira que o indivíduo não tem tempo para 
reformular ou modificar a construção do que foi dito 
ou planejar conscientemente cada etapa deste proces-
so de produção.

A tradição oral está presente na humanidade des-
de o início dos tempos, antes mesmo da invenção da 
escrita. Histórias dos povos antigos, contos mitoló-
gicos e folclóricos, bem como ensinamentos religio-
sos foram passados adiante em diversas sociedades, 
mesmo antes de existirem livros de história, o que 
demonstra a importância da comunicação verbal 
como uma atividade importante e relevante, presente 
até os dias de hoje como uma forma de comunicação e 
partilha de conhecimentos. 

Professores, palestrantes, pastores, políticos, radia-
listas, jornalistas, entre outros profissionais, utilizam 
o discurso falado, dialética e a didática da produção 
oral como recurso a fim de relatar fatos, propagar 
conhecimentos, convencer e persuadir ou contar his-
tórias. Na língua inglesa não é diferente. A produção 
oral continua sendo fluida e simultânea, uma ativida-
de natural da comunicação humana.

Quando produzimos oralmente em outro idioma, 
é possível que existam empecilhos que barrem a flui-
dez da comunicação, dependendo da mensagem que 
se pretende passar, do nível de conhecimento que se 
possui do assunto, suas palavras e expressões adja-
centes. Para que ela seja realizada de maneira correta 
é necessário:

 z Conhecer o campo, a área ou o assunto em ques-
tão — alguns assuntos podem ser mais complexos 
de abordar diante do nível de conhecimento do 
interlocutor; caso o indivíduo vá dar uma palestra 
em um hospital sobre doenças infecciosas, termos 
ligados à área da saúde, doenças e nomes de ins-
trumentos médicos e hospitalares devem obriga-
toriamente ser de seu conhecimento para que ele 
consiga transmitir a mensagem de sua produção 
oral o melhor possível.

 z Saber pronunciar palavras e frases — a pronúncia 
é parte importante da comunicação, quando reali-
zada de maneira errada pode confundir o ouvin-
te e atrapalhar o curso de um diálogo; diversas 
palavras da língua inglesa possuem similaridades 
quando escritas, mas possuem significados total-
mente diferentes que só são identificados a partir 
de uma pronúncia correta. Ex.: sheep (ovelha), ship 
(navio) e cheap (barato) — são palavras de grafia 
semelhante, mas são pronunciadas de maneiras 
diferentes entre si.

A audição está intrinsecamente ligada à fala. 
Bebês, por exemplo, assimilam os sons emitidos pelos 
pais desde o ventre, quando nascem e começam a emi-
tir seus primeiros sons não-verbais é a influência da 
audição, ou seja, do que ouvem a mãe ou o pai falando 
que conseguem reproduzir pequenas palavras. 
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O mesmo ocorre com o aprendizado de outro idio-
ma, a audição auxilia a fala e vice-versa.

ADEQUAÇÃO VOCABULAR

Em diversos momentos, na língua inglesa, será 
necessário adaptar o discurso, a fim de otimizar a for-
ma de comunicar uma mensagem. A seleção correta 
de palavras e expressões que se encaixem melhor no 
contexto da mensagem é primordial e faz parte do 
processo de adequação vocabular. 

As mesmas palavras podem expressar diferentes 
ideias diante do contexto em que são usadas. A esco-
lha do vocabulário deve ser definida diante do con-
texto proposto, pois cada qual tem a capacidade de 
modificar o sentido original ou usual de uma palavra 
ou expressão. Observe alguns exemplos a seguir:

 z “She was not doing it the right way. She was suppo-
sed to cook the onions first” (Ela não estava fazen-
do do jeito certo. Ela deveria cozinhas as cebolas 
primeiro)

 z “That was the right way, you just missed the roun-
dabout!” (Aquele era o caminho certo, você acabou 
de ultrapassar a rotatória)

 z “He had a way with kids, he loved baby-sitting” (Ele 
era bom com crianças, ele amava ficar de babá)

Observe que a palavra way, encaixada em diferen-
tes contextos, ganhou diferentes significados. No pri-
meiro trecho sobre culinária, way significa “jeito” ou 
“maneira”; no segundo sobre direção e trânsito, way 
adquire o significado de “caminho”; já na terceira ora-
ção, sobre crianças, a expressão to have a way with 
(something/someone) significa “ser bom em algo”, “ter 
aptidão pra fazer algo”.

O correto uso vocabular para cada contexto 
expressa o conhecimento do autor diante daquilo que 
se propõe tratar em seu texto. A interlocução preten-
dida na produção, por sua vez, trata-se da relação 
entre o interlocutor e receptor da mensagem. O públi-
co em questão, ou seja, a quem se destina a mensa-
gem, deve ser capaz de entender o assunto recortado 
pelo autor. De nada adiante ter pleno conhecimento 
de um assunto e não saber adaptar o discurso em prol 
do público-alvo da mensagem. 

Esta prática muito se assemelha ao trabalho dos 
jornalistas que, por vezes, coletam dados completos 
sobre economia e política e precisam adaptar a comu-
nicação e a linguagem, modificando ou substituindo 
termos difíceis, a fim de transmitir uma notícia para 
uma população leiga no assunto. Este tipo de recur-
so, faz com que o autor ou emissor da mensagem seja 
sensato na escolha de palavras e obtenha sucesso na 
comunicação da mensagem que pretende passar.

Conversas formais e informais

Uma das maiores vantagens da comunicação é sua 
fluidez, ela se adapta, se transforma e é utilizada de 
diferentes maneiras em cada contexto a qual é inse-
rida. Quando em ambientes mais formais, como no 
meio acadêmico, profissional ou literário, a etiqueta 
exige certo grau de formalidade para que a comuni-
cação seja efetiva e as conversas devem seguir um 
padrão, o padrão da norma culta da língua. Na língua 
inglesa, alguns indicadores expressam formalidade 

com mais clareza ou evitam que a conversa seja carac-
terizada como informal, são eles:

 z Pronomes de tratamentos adequados – no ambien-
te escolar nos EUA, por exemplo, os alunos se 
referem aos professores como Mr. (senhor), Mrs. 
(senhora) ou Ms. (senhorita) junto com os seus 
sobrenomes; diferentemente do Brasil, lá a relação 
entre alunos e professores exige certo grau de dis-
tanciamento que é estabelecido ao utilizar o pro-
nome de tratamento adequado.

 Ex.: Is Mr. Jones in the principal’s office? (O senhor 
Jones está na sala do diretor?)

 z Não utilização de gírias ou expressões coloquiais: 
algumas expressões indicam o grau de intimidade 
entre dois indivíduos; apelidos, gírias e expres-
sões coloquiais podem atrapalhar a comunicação 
durante uma conversa cujo contexto é formal e 
requer um distanciamento. Confira a diferença:

 Ex.: Hey, Luke. What’s up? How’s it going? (Ei, 
Luke. E aí? Como estão as coisas?) – informal. 

 Good morning, Mr Hudson. How are you? (Bom 
dia, senhor Hudson. Como vai você?) – formal.

Em conversas informais, a comunicação se torna 
mais próxima da fala, diferentemente da comunica-
ção formal que se aproxima mais da escrita. O uso 
de expressões, gírias, contrações de palavras, entre 
outros elementos, podem tornar a conversa muito 
menos complexa e relaxada, pois não exige que as 
regras gramaticais sejam seguidas com tanto afin-
co, nem mesmo sejam prioridade. As conversas que 
temos com nossos amigos, família e pessoas próximas 
é sempre marcada por certo grau de intimidade e é 
permeada de simplicidade. Ela pode apresentar:

 z Gírias e expressões: muitas delas são construções 
do grupo social em que o indivíduo vive e podem 
estar muito, moderadamente ou pouco presen-
tes na forma de comunicar uma mensagem; elas 
surgem da oralidade e fazem parte de conversas 
cotidianas; a internet, hoje, também tem um papel 
importante no surgimento e propagação de novas 
gírias e expressões que são incorporadas no voca-
bulário, em especial da juventude.

 Ex.: She was all, like, nervous about it so I told her to 
chill and call me asap (Ela estava toda, tipo assim, 
nervosa sobre isso então eu disse pra ela relaxar e 
me ligar assim que possível)

 z Apelidos: os apelidos fazem parte da relação entre 
as pessoas e podem marcar a forma como um indi-
víduo se dirige ao outro, indicando o grau de pro-
ximidade entre eles; muito comum entre amigos e 
familiares, os apelidos são sempre informais.

 Ex.: Sis was telling me all about her trip. (Minha 
irmã estava me contando tudo sobre sua viagem / 
Sis – abreviação ou gíria provinda da palavra sister)

 z Contrações: as contrações de palavras e verbos 
são muito comumente utilizadas e tem até mesmo 
sido incorporadas na linguagem formal, por serem 
muito recorrentes na comunicação; mas é sugeri-
do que elas sejam aplicadas apenas em ambientes 
informais. 

 Ex.: They would’ve loved to meet you, I’d bet on it. 
(Eles teriam amado te conhecer, eu aposto).


	0 - Indice
	5 - Inglês

