
Leitura em Língua Inglesa

Uma Abordagem Instrumental

Roteiro de Leitura

• Reconhecimento de gêneros textuais

• Conhecimento prévio

• Palavras chave 

• Skimming

• Scanning

• Inferência Lexical

• Cognatos

• Falsos Cognatos



Leitura crítica – questões importantes

• Questões concernentes à área de circulação do texto,

à autoria, ao público-alvo, à função comunicativa.

• Quem ganha e quem perde com a publicação deste

texto?

• As informações importantes são apresentadas como

fatos ou como opiniões do autor?

• Os fatos apresentados são comprováveis a partir do

texto?

• O autor deixou de apresentar fatos que você conhece

a respeito do tema?

• Com que intenção os teria omitido?

• Relacionar o tema focalizado no texto com sua

realidade.



• Skimming – leitura rápida, apenas para

detectar o assunto geral do texto, sem a

preocupação com os detalhes. Observe: layout

do texto, gênero textual, título, subtítulo,

cognatos , primeiras e/ou últimas linhas de cada

parágrafo, bem como à informação não-verbal

(figuras, gráficos e tabelas).

• Scanning – leitura detalhada do fragmento.

Deve-se correr rapidamente os olhos pelo texto

até localizar a informação específica desejada e

então, prestar mais atenção. Nesse caso, após

realizar a leitura da questão do vestibular, você

faz o scanning.



• Marcadores do Discurso: importante

observar os marcadores do discurso

(expressões que sinalizam o que se deve

esperar numa sequência lingüística, como

“por outro lado”; por exemplo”; “mas”, “no

entanto”, etc...)

• Inferência Lexical – dedução do

significado da palavra desconhecida,

partindo de um CONTEXTO.



• Cognates – palavras semelhantes em
forma e em sentido em dois idiomas
distintos (ex. family)

• False Cognates – palavras que possuem
grafia semelhante ou até idêntica em dois
idiomas distintos, mas cujos significados
são diferentes (ex´. parents)

• Pitfalls – armadilhas da língua 
(expressões idiomáticas, collocations ). 
Ex: working girl.



Vamos aplicar as técnicas juntos?

The Kendall Research Wireless Router for Brains

Not for human brains (at least not yet), but the startup

company in Cambridge, MA has developed prototype wireless

devices that control brain cells of mice using pulses of light.

The devices get their power from a wireless charger and are

designed to induce movement or other physical behavior

changes in the mice. While these gadgets don't yet have the

capability to collect data from the subject's brain and relay

that out to a receiver, this too is in the company‘s future plans.

→ More - Startup Makes Wireless Router for the Brain

(technologyreview.com)
http://www.technologyreview.com/biomedicine/39512/page2/

Mind control: This optogenetics system makes it possible to control 

brain cells with light in freely moving animals. The prototype plugs in 

to an implant in animals brain.

http://www.technologyreview.com/biomedicine/39512/page1/
http://www.technologyreview.com/biomedicine/39512/page2/

