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INTRODUCAO
0 conhecimento de palavras este fortemente relacionado

a capacidade de compreender o texto escrito. Embora a natureza
da relagao seja obscure e as explicagOes polemicas (vide,
por
exemplo, as correlagaes em testes de aptidao verbal e inteligencia, Carroll, 1972, Freebody e Anderson, 1979), varios estudos indicam ineguivocamente a existencia de tal relagao (Davis,
1968, Carroll, 1972). No nivel puramente intuitive, o
leitor
parece pressupor tal relagac, a julgar pela expectativa bastante comum do aprendiz de segunda lingua de que as suas dificuldades na leitura dessa lingua serao minimizadas se ele souber o
significado de todas as palavras do texto. Esta visao unilateral da compreensao do text° e apenas sintomatica do nivel
de
frustragao que um texto povoado de palavras desconhecidas cause
no leitor. Tal texto é, de fato, ilegivel. E isto porque conhecer uma palavra implica, entre outras coisas, conhecer
algo
sobre os eventos e coisas a que ela se refere; implica em
outras palavras, que possuimos algo do conhecimento
necessario
pare compreender o texto (cf. Freebody e Anderson, 1979):
se
conhecemos, por exemplo, o significado de "rolote",
provavelmente sabemos algo sobre costura e faremos alguma ideia do significado de um trecho como "Vingue a tira do vies, direito sobre direito, e entre eles o cordone", trecho que, pars quern nao
conhece nada sobre o assunto, pode sex "chines", isto e,
pode
ester totalmente fora da sua vivencia cultural.
Considerando que o conhecimento lexical de um leitor numa lingua estrangeira e limitado, a eficacia das estrategias de

inferencia de significado de palavras atraves do contexto
crucial pare a compreensao, e aprendizagem da lingua. Porem, como Scott (1984) assinala, sao poucos os estudos que se dirigem
-a questao de coma inferimos o significado de palavras desconhecidas em contexto, seja na lingua materna ou na lingua estranILHA DO DESTERRO, 19 Semestre de 1985, p.67 a 82
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geira. Este trabalho, de natureza exploratOria, pretende tecer
algumas consideragaes sobre as estrategias de inferencia lexical utilizadas por alunos brasileiros principiantes na leitura
de ingress. 0 trabalho surgiu de uma preocupagao inicial sobre a
eficiencia, para a aprendizagem, das estrategias do aluno
de
inferir significados, pois, constativamos que repetidas vezes
uma mesma palavra causava dificuldades em contextos diferentes,
apesar do fato de o aluno ser capaz de inferir o significado
salientadas
aproximado uma vez que as pistas no contexto eram
pelo professor. Se aceitamos a tese (O'Rourke, 1974, apud Krakowiam, 1984) de que aprender uma palavra estrangeira 6 um pronio
cesso que inclui virios estigios, dentre os quais temos,
apenas o reconhecimento da palavra em contexto, num significado
palavra
stela ou menos aproximado, mas taintless, conhecimento da
em uma ou \Ferias de suas acepgOes, entao as estrategias de ineficientes,
ferencia lexical utilizadas pelo aluno sao pouco
ja que parecem conduzir a aprendizagem s6 almis a repetida exposigeo

a palavral.

(Brown,
Na literature sobre compreensao, varies autores
1980, Kato, 1984) distinguem dois tipos de estrategias que regem o comportamento do leitor: estrategias cognitivas, isto 6,
leitura
aquelas automaticas, inconscientes que possibilitam a
rapida e eficiente, e estrategias metacognitivas, isto 6, aquelas que regem os comportamentos conscientes do leitor, uma das
quais permite justamente a desautomatizacao e controle das estrategias cognitivas para auto-regulamento da compreensao 2 . Como exemplos de estrategias metacognitivas citam-se os esforcos
inconsistenconscientes do leitor para resolver equivocos ou
cies detectadas so ape's ele ter processado, na fase automatica,
uma interpretaqao que subseqdentemente a inconsistente com
material em processamento. Como exemplos de estrategias cognitivas teriamos as diversas estrategias de seqmentacao sintatica, e de recuperacao anafOrica (vide, por exemplo, Kato, 1984).
as
Em relagac ao lexico, parece coerente postular que
estrategias de reconhecimento global das palavras, e de pareamento de elementos cognatos entre duas linguas sejam tambem de
natureza autometica, i.e., estrategias cognitivas. A utilizacao
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do contexto para inferir significados, em contexto suficientemente informativos 3 seria tambgra deste tipo. Haveria, por exemplo, a possibilidade de controle consciente quando o contexto
permitisse duas interpretagaes, ou quando uma palavra conhecida
num significado fosse utilizada num segundo significado.
Perguntamo-nos, entao, at que ponto o aluno conseguiria
desautomatizar o processo de inferencia de vocabulgrio numa tarefa que o obrigasse a focalizar uma palavra que j g tivesse encontrado no texto, e possivelmente inferido durante a
leitura
do mesmo. A nossa hipOtese de trabalho dizia que o aluno
que
inferisse significado de uma palavra desconhecida durante
a
leitura usaria, no resumo, ou o equivalente na lingua materna,
ou uma parafrase consistente com o trechc original.
A segunda
hipOtese dizia que o aluno cujo resumo fosse consistente em relack ao original mas cujas traduc ges na testagem fossem incongruentes estaria mostrando certa incapacidade de trazer os procedimentos utilizados na inferencia lexical sob o controle arsciente. Esse dado a importante ao ensino de leitura, pois consideramos que a capacidade do aluno de autoregular o processo
de inferencia lexical traria conseqtrencias no apenas para
a
compreensao (detectar equivocos, inferir um significado secundario de uma palavra conhecida no seu significado
primgrio,
etc.) mas tamb gm para a aprendizagem desse item lexical. 0 carater precario do conhecimento do lexica do aluno
(correspondente, ao longo de seu aprendizado, ao est ggio initial em que o
aluno apenas esta ciente de ja ter encontrado essa palavra (vide Krakowian, 1984))teria, como uma de suas causas, a incapacidade do aluno de autoregular o seu processo de inferg ncia lexical.*
Em segundo lugar, queriamos verificar a natureza das estrategias de infer g ncia lexical de nosso aluno. Esta
uma
6
questao importante para metodologias como a nossa (vide Kleiman
*Outro problema
gao de lexico,
muitos alunos,
quanto sabe-se
da item, e nao

seria falta de conscientizacao sobre a aquisie sobre a natureza do conhecimento 14xico. Para
parece ser uma quest go de 'tudo ou nada',
enque o desenvolvimento lexica g gradual para caha desenvolvimento 'acabado'. (Ed.)
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e Terzi, 1982) que se baseiam, primariamente, no ensino de. es- ,
tratigias de leitura mediante o use de textos autinticos, e secundariamente no ensino de lingua. E importante determinar,neste caso, que tipo de pistas o aluno utilize, e quais os procedimentos anali ticos a serem ensinados.
A analise que apresentamos a de natureza
qualitative,
porque acreditamos que a analise quantitative obscurece, muitas
vezes, os dados (cf. Lavandera, 1984). Assim, por exemplo,
caso de um aluno que faz um resumo coerente consistente, exceto
e apesar da interpretagao, repetidas vezes, de "health"
como
"heart" pode ser tao significativo como evidancia da hipatese
de realismo homofenico (vide Sec. 3) como 15 casos de intexpretagao de "comprehensive" como "compreensivo": uma Unica ocorrincia pode ser tao iluminativa sobre a utilizagao de um procedimento como a exploragao maxima do mesmo em diversos contextos 4 .
Por Ultimo, levantaremos algumas consideragOes entre
o
conhecimento de vocabulario e a dificuldade do texto. Os resumos de nossos alunos frente a diversos trechos do texto oferecem alguns subsidios para entender a relagao entre densidade de
lêxico desconhecido e dificuldade na infer6ncia lexical de alunos brasileiros na leitura de textos em ingles.
Na analise e discussao dos dados estaremos apenas apontando tenancies e padriies sugestivos, devido as
dificuldades
inerentes aos instrumentos para testar a compreensao em situagees naturais, e ao desconhecirento sobre os procedimentos de
inferancia lexical em tais situagaes (vide a discussao de Scott
(1984) sobre esse problema). Mais do que respostas,
estaremos
apontando problemas e colocando novas questOes.

METODOLOGIA
Foram testados 22 alunos universttarios principiantes netriculados num curso de leitura em inglas para computagao.
0
teste consistia em dues partes: a leitura de um texto jornalistico autentico (Apendice) e o resumo do mesmo na lingua mater70

na, e uma tarefa de traduce° de 8 palavras do texto, com a sedas
guinte instrucao: "De o significado (mesmo que aproximado)
palavras abaixo, conforme o contexto em que aparecem". Alem da
palavra, forneciamos o paragrafo e a linha em que a
palavra
aparecia no texto. Como controle de nossa hipatese de que
aluno que inferisse corretamente na leitura mas nao na traduce.°
nao teria capacidade de desautomatizar o processo, solicitamos
uma segunda tarefa, apes a traduce°, que consistia na recuperaca. ° do referente de 10 pronomes, com a seguinte instruceo • "Cada um dos itens a seguir se refere a algo citado no texto. Tente localizar aquilo a que eles se referem". Novamente, o paregrafo e a linha eram tambem fornecidos.
Os itens selecionados para a testagem de traduce° foram
escolhidos dentre aqueles dos textos que nao eram cognatos, e
que nao constam nos textos de ingles para principiantes
mais
usados na escola (os nossos alunos sao falsos principiantes).
Partimos do pressuposto de que o conhecimento de vocabulfirioinclui tambem o estagio de simples reconhecimento da palavra (vide Krakowian, 1984). As palavras, por esse criteria eram
conhecidas, mesmo que precariamente, se o aluno as tivesse encontrado em cursos anteriores.
A tarefa de resumo apresenta dificuldades inerentes para
a verificacao dos procedimentos de inferencia lexical do aluno.
Nio a possivel determinar, nos casos de apagamento da informacap ( vide Kintsch e van Dijk, 1975) se um item lexical, correta
ou incorretamente traduzido, foi correta ou incorretamente inferido 5 . Apesar de estarmos cientes dessa possibilidade
(mais
remota no caso de palavras chaves), optamos pela leitura e
resumo a fim de reproduzir, na medida do possivel, as condigOes
da situacao real de leitura, que nao seriam possiveis com testes de tipo pergunta e resposta, ou traduce°.

DISCUSS-AO
Na comparacao entre o resumo e a tarefa de tradugao

nao

foi possivel constatar, para cada item tested°, diferengas
tre a traduce° da palavra e o use da mesma no resumo, e,

en-

71

DOT

extensio, o significado inferido na leitura (vide Sec.
ante,
rior). Contudo, os dados sugerem que o aluno nao usa estratégias de inferincia lexical num nivel consciente, desautomatizado. Sio comuns, na tradugio, as respostas totalmente desvinculadas do tema na tradugio, contrapostas a sintese coerentes dos
trechos em que eases palavras ocorrem. Compare-se, por exemplo,
resumos do tipo 'Se houvesse vontade dos governos poderiam se
dar melhores condigies de sailde... a todos' (... a major requirement for coming to grips with critical poverty today is not
money but political will) com a tradugio de "come to grips" cow "ter gripe", ou ainda, respostas como "Tambim hi progressona
imunizacio universal" (There is also progress in the drive to
universal immunization) com tradugies de "drive" como "dirigir",
ou respostas como "... por isso a Unicef sugere aos pais
que
usem um grafico pare acompanhar o desenvolvimento de seus
filhos" ("UNICEPF suggests that parents use charts to monitor the
physical development of their children") com a traducao de "monitor" comp "monitor".
Uma outra resposta do mesmo tipo, menos comum (7%) e a
resposta em branco na traducao correspondente a um resumo consistente do trecho em que a palavra aparece. Note-se que a tarefa de tradugio de palavra em contexto era realizada apOs
a
leitura e resumo do texto, devendo haver, tanto pela recancia
como pela familiaridade, um efeito facilitador, que nao
ocorreu, confirmando a nossa hipertese sobre a incanacidade do aluno
de desautomatizar o processo.
Na tarefa de controle, de recuperacao de referentes houve resultados semelhantes. Enquanto no resumo nao houve inconsist6ncias que revelassem a determinacao indevida de referentes
de pronomes pessoais, demonstrativos e relativos, na tarefa que
exigia a analise nao automatica do contexto houve um alto indice de erros (56%), apontando para uma escala de dificuldades ja
esperada, que is desde a simples recuperacao do antecedente de
pronomes nominais referentes ao tOpico e de relativos de sujeito, at a complexa recuperacao de referente catafOrico de pro-
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nome e do referente numa anafora extensa (o fato)*.
Antes de proceder a discussao das estrategias de
inferencia de vocabulario, discutiremos duas estrategias compensatOrias que o aluno utiliza em vez dos procedimentos analiticos
necessarios a inferencia de vocabulario. Por estrategia compensatOria nos referimos a utilizagao maxima de informagao de um
nivel quando o acesso a outros niveis este dificultado
(vide
Freebody e Anderson, 1983)**. Assim, se o conhecimento lingelstico do aluno 4 limitado, ele passara a usar outro tipo de oonhecimentos, de carater textual, discursivo, enciclopédico a
fim de suprir as limitageoes.
Os nossos alunos utilizaram dois tipos de estrategias,
de mascaramento ("avoidance") e reajuste estrutural, ambas empobrecedoras do ponto de vista da compreensao.
A estrategia de mascaramento (equivalente as estrategias
orais do aprendiz de segunda lingua na produgao de estruturas
pouco familiares (i.e., Krashen, 1981) estaria evidenciada num
padrao bastante comum de respostas (20%) em que a resposta em
branco na tarefa de tradugao corresponde o apagamento do paregrafo em que a palavra estava inserida. 0 aluno parece simplesmente ter pulado durante a leitura um trecho com alto
indice
de palavras desconhecidas 6 . Um outro tipo de respostas
interessantes, do ponto de vista de estrategias compensatOrias,
aquela em que ha uma correspondencia entre a tradugao e o use
da palavra no resumoque envolve um reajuste estrutural do texto a fim de adequa-lo ao significado escolhido. Este e o
caso
de resumos como "Milhares de criangas morrem todos os dias devido a uma inconsciencia do mundo" (To allow 40000 children to
die like this every day is unconscionable in a world...)
correspondendo a tradugbes de "unconscionable" como "inconsciencia"
na tarefa posterior. Em vez de o aluno analisar as relagOes entre as palavras do contexto, ele recombina essas relagóes a par-

*V. trabalho de Carioni (neste volume) cujos resultados
foram
menos desanimadores, talvez em funcSo da tarefa oferecer opgoes multiples para cada referente. (Ed.)
**v. tambem Meurer (neste volume). (Ed.)
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tir de seu reconhecimento falho da palavra. Esse reconhecimento
implica o acesso a informagao sobre a subcategorizagao do item:
o aluno pressupee um Calico trago de subcategorizagao da
palavra, como no exemplo "drive" citado acima.
As estrategias compensaterias sao procedimentos ativados
devido a complexidade do material para o processamento.
QUais seriam, por outro lado, as caracteristicas do processo analise de elementos do contexto? Os dados indicam que as
estratigias sao simples, o que nao e surpreendente considerando
as limitagOes lingOisticas do aprendiz: poucas entradas
lexicais, dificultando o reconhecimento instantaneo, global das palavras e o acesso as entradas lexicais. As entradas
lexicais
parecem ser muito elementares com respeito as subcategorizagOes
nelas especificadas, fazendo com que as mudangas de categoria,
com consegtente recombinagao estrutural sejam fenemenos comuns
no resumo (as mudangas de classe de palavras sao também comuns
na tradugao). Assim, os prOprios procedimentos combinaterioa,yera os quais o aluno precisa de conhecimento sobre as possiveis
relagees sintaticas, ficam prejudicados Dadas essas limitagees
7
de ordem lingtistica (e outras ), o tipo de dado sobre a palaele
vra e seu contexto para inferir lexico, as hiptiteses que
faz podem tambem sofrer limitagees, numa reagao em cadeia.
Ha um procedimento generalizado de processamento que nao
depende propriamente de dados no contexto, mas apenas da aparencia da palavra processada, que estaria baseado no que denominamos de hipetese de realismo homofenico (seguindo Werner e
Kaplan, 1963 apud Carton, 1971, que notaram fenemeno semelhante
adulna inferencia lexical de criangas pequenas e pacientes
tos). Por esta hipetese, o aluno se apoia na aparencia da palavra, que sugere um significado pela sua semelhanga com uma palavra da sua lingua, havendo, em consecidencia, proliferagao de
falsos cognatos do tipo "torno" por "turn" (of the century),"campreensivo" por "comprehensive", "antibidticos" por "antibodies",
"estimular" por "stymie", e assim sucessivamente. Consideramos
que a confuse() constante que o aluno faz entre palavras de aparencia semelhante na segunda lingua, como "health" traduzidocomo "coragao" (cf. "heart"), "mustering" como "necessidade","de74

ver" (cf. "must"), "breastfeeding" come "cafe da manha"
(cf.
breakfast") e tambem consegliencia de uma sobrevalorizagao
da
aparencia da palavra, combinado ao conhecimento precario do itan
mais familiar.
Em relagao as estrategias de inferencia lexical, o aluno
demonstra utilizar uma estrategia de utilizagao do contextoglobal, a estrategia de identificagao tematica, e duas estrategias
de utilizacao do contexto imediato. Nä° ha evidencia generalizada, como no caso das estrategias de identificagao tematica e
identificagao de contexto prOximo, de que o aluno utilize contextos lineares de maior abrangencia, mais distantes, que
envolvam o reconhecimento e analise de paralelismos estruturais.
Pala identificagao tematica, o aluno infere aquelas palavras que se referem ao tema primario, ou tOpico. Como estas
palavras aparecem repetidas vezes ha uma explicagao alternativa
baseada no efeito de fregilencia (vide, por exemplo Scott,
1984
e obras ja citadas). A repetigao teria um efeito facilitador no
processamento e inferencia de uma palavra pela diversificacaode
contextos em que ela aparece. Optamos por caracterizar o procedimento como uma manifestagao de uma estrategia metacognitiva
em que o reconhecimento seria facilitado pelas expectativaspre-'
vias que o aluno tem a respeito do tema, por duas razaes:
em
primeiro lugar, a maior fregtencia de uma palavra nao
tem um
efeito facilitador na inferencia quando esta nao esta vinculado
ao tema primario, mas a subtemas (ou subtOpicos). Em
segundo
lugar, palavras que aparecem apenas uma vez no texto, mas
que
estao ligadas ao tema principal sao tambem inferidas durante a
leitura como e o caso de palavras que aparecem no contexto
de
resumo final do tema no texto (vide Apandice).
Alias, o principio que rage esse comportamento
parece
ser semelhante aquele utilizado por criangas para
selecionar
informacOps no resumo de texto na lingua materna (Kleiman,1983)
se consideramos que o titulo e subtitulo neste texto incluem informacao tematica. As criangas testadas selecionavam
informacSes que eram lexicalmente coesas ao titulo, e ignoravam outras
Analogainformagaes tematicas nao explicitadas pelo titulo.
mente,

nesta testagem, o titulo e subtitulos explicitam o te75

ma mas nao os subtemas 8 .
Em relagio a estrategia de proximidade, 0
eficientemente pistas de exemplificagio, isto

e,

aluno utiliza
contextos como

"tuberculosis", "diftheria", "measles", imediatamente seguindo
a palavra "disease" 9 a padrOes de concorrincia familiares: por
exemplo, pela experiencia lingftlstica com expressBes num6ricas
que co-ocorrem com a palavra "taxa" chega ao significado
de
"rate".
Como indicamos anteriormente, houve raros casos de infer6ncia de palavras mediante a utilizagão do contexto nio imediatamente prOximo, quando as pistas se encontravam numa estrutura paralela, de contraste, (como em "bottled formula"
"mother's milk"), ou de sinonimia Ou explicacio (com p no caso
de "breastfeeding").
Os padr6es comuns nas respostas dos alunos nos
permitem
caracterizar a dificuldade do contexto, ao longo da
dimens60
proximidade. Assim, seria mais Mail inferir o significado
de
uma palavra quando o contexto imediato, intransentencial, fornece as pistas necessärias, tal com p o contexto de exemplficiagio a colocagio familiar jä citados. Ja quando o contexto elucidador 6 intersentencial, coma nos casos de contraste e de explicacio citados acima, o aluno teria mais dificuldades. Excetuarlamos aqui um contexto intersentencial, o da construga° aposta: uma explicagRo direta, aposta, parece-nos ser um contexto transparente.
Do ponto de vista do processamento durante a leitura,
6
mais dificil inferir o significado de uma palavra quando o leitor deve manter a estrutura em que a palavra se insere na mem6ria de trabalho (working memory), enquanto outras unidades sac)
processadas. Isto explicaria a maior facilidade de utilizaci°
do contexto intrasentencial na inferancia.
no ponto de vista da compreensio global, apesar de problemas especificos na anilise e processamento, o aluno pode chegar a um significado, mesmo que aproximado, do trecho em que a
palavra esta inserida. Porem, referimo-nos j5 várias vezes
a
trechos que se° consistentemente apagados ou distorcidos
nos
resumos dos alunos (e cujos itens lexicais sao incorretamente
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traduzidos ou nit° respondidos). Esse 6 o caso do trecho
referente aos problemas ainda a serem resolvidos na imunizagio universal (paregrafo 3, linhas 33-38) e daquele referente a quarta
medida de sailde para evitar a mortalidade infantil
(paregrafo
3, linhas 50-54). No primeiro caso poderiamos arguir que o aluno este apenas demonstrando sua oompetencia textual: ele apaga
essas informagges porque elas seo triviais em relageo ao
tema
e a estrutura do texto. No segundo caso, trata-se porem, de Material nio trivial, importante para o desenvolvimento do tema.
inSe pensamos na existencia de um nivel limiar para a
ferencia lexical (Scott, 1984) em termos de densidade de palavras desconhecidas no texto, a proporceo absoluta (.12) nio esclarece porque esses trechos e neo outros seo menos acessiveis.
Parece-nos, por outro lado, que tal indice deveria levar emccmta a distribuiceo das palavras desconhecidas no texto. Se diviendimos o texto em unidades de informaceo, como temos feito,
tao o indice de dificuldade a bem maior para essas duas unidades (.18), esclarecendo o fato de o aluno ter apagado essas informag ges, caracterizando-se assim um indice de densidade mais
relevante as diferengas notadas. Embora tenhamos
resultados
que confirmam esta observaceo pela alta incidencia de erros(53%)
numa testagem (traduce° em contexto) com unidades de informaceo
cujo indice de palavras desconhecidas is desde .16 a .20,
nio
pretendemos que esses dados sejam adequados para caracterizar
um nivel limier de conhecimento de vocabulario; apenas queremos
enfatizar que a anelise pre-pedagegica para escolha do
texto
deve levar em conta informageo distribucional e temetica do lexico desconhecido.

ALGUMAS CONSIDERACOES PEDAGOGICAS
Se a inferencia lexical 6 um processo que se der naturalmente, como acreditamos, as nossas atividades pedageigicas devem
ter por objetivo o desenvolvimento do controle consciente
do
processo, desenvolvimento que vire tanto enriquecer o dominio
de outras estrategias cognitivas (como segmentaggo
sintetica,
por exemplo) bem como vire enriquecer o lexico do aluno.
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Pensamos em atividades pedagOgicas de dois tipos: aquelas cujo objetivo 6 o domInio nao autOmatico das
estratêgias
de inferencia lexical em contextos maiS complexos, e aquelas

cujo objetivo é apontar a inadequagao de hipOteses Iing6Isticas
textuais do aluno.
Para o primeiro objetivo, exercicios de segmentagao
anilise de contextos nao prOximos, e, poderlamos dizer,

nao
seriais, sao essenciais. Note-se por exemplo que "bottled
formula", discutido na Sec. 3, 6 perfeitamente inferIvel se o aluno souber o significado de "unlike" como marcador de contraste,
se procurar alem dos limites da sentence as pistas necessaries a inferencia.
Para o segundo objetivo, 6 necessario, por exemplo, contrapor a utilizagao, essencialmente motivadora, de textos
de
vocabulario transparente (vide, por exemplo Holmes, 1984)
com
a utilizagao de textos que alertem o aluno sobre a falacia
da
hipOtese de realismo homofOnico. Também o aluno deve ser alertado a inadequagao da estrategia de recombinagao estrutural,mediante a segmentagao e analise de estruturas com
vocabulario
desconhecido, mas com fungi-5es menos familiares na estrutura.Estruturas como "The marihuana. will be pulverized and blown into
the plant's furnaces, which now burn either natural gas or oil"
(TIME, 10/6/80) em que "plant" é comumente interpretado
como
"planta-vegetal" podem ser utilizadas para qualquer um dos
objetivos acima.
Um outro tipo de ace° cujo objetivo

6 enriquecer

a

com-

Petencia textual do aluno para melhor utilizagao de pistas

inferenciais envolve a exploragao maxima do titulo a fim de levar
aluno a formular hipOteses sobre o maior :lamer° possIvel
de
expansOes tematicas (vide Kleiman e Terzi, 1982, para discussao
desta metodologia). Quanto mais ricas as expectativas do aluno,
maior a possibilidade de um item lexical ser reconhecido
como
lexicalmente coeso ao terra.
Colocamos tambam uma sugestao relativa a selegao e analise pr6-pedag6gica dos textos. A fim de determinar a dificulproporgao
dade do texto, devemos lever em conta nao apenas a
dos
de itens lexicais desconhecidos mas tambam a distribuigao
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mesmos: se uma unidade de informacao com um indice alto de palavras desconhecidas for importante ao desenvolvimento do tema,
faz-se necessario focalizar agaes pedagagicas em tais unidades,
prevendo equivocos e estrategias de evitacao.
Voltando a nossa preocupack inicial sobre a aprendizagem do lexico, os procedimentos de inferencia lexical do aluno
determinam, em certa medida, a relative ineficiencia dos mesmos
para lever o aluno desde o primeiro estagio de conhecimento
de
lexico, de apenas estar ciente de ter visto a palavra em algum
contexto, ate o estagio de conhecer um ou mais significados
de
uma palavra. Porem, conjugados as limitagOes desses procedimentos encontramos muitas vexes procedimentos pedag6gicos: a escolha de textos de teems muito diversificados, que reduzem consideravelmente as possibilidades de uma mesma palavra aparecer
com maior freqfiencia, negando assim ao aluno a oportunidade de
reencontro com a palavra. 0 estagio intermediario, de reconhecimento de uma palavra em contexto, sera facilitado quando esse
contexto evoca outro sobre um tema semelhante. Assim como o dominio do aluno sobre um assunto e facilitado pela escolha sistematica de varios textos sobre o mesmo tema, tambem seu conhecimento lexical sera enriquecido. S6 assim, a cada novo texto
que ele le, ele sentira que estara progredindo e nä° recomeoando a tarefa.
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NOTAS
1
2

Exposiceo esta provavelmente variavel, segundo a complexidade
de palavra e a fatores individuais do aprendiz.
Seguindo Kato (1984), um outro tipo de estrategia metacogniti79

va estaria represeritado pelo estabelecimento de objetivos explicitos para a leitura, incluindo atividades tmim cOmo depreensao do tema, anilise de consistencia interne, etc.
3 Haveria uma quebra no processo se o indice de palavras descode
nhecidas fosse muito alto, isto 6, aceitamos a existencia
um nivel limier minimo de vocabulirio para o sucesso na inferencia lexical, ou na compreensao (vide Scott, 1984, e estudos
ai citados).
4 Concordamos com Lavandera (1984) que este tipo de anilise
requer rigorosa verificagio e warner° grande de dados.
5 Partimos aqui do pressuposto, comumente aceito, de que o resumo permite o acesso ao processo de compreensão, embora, a claro, outros fatores independentes da compreensao estejam envolvidos.
6Esses trechos serio discutidos a seguir.
7 Nio temos dados, por exemplo, sobre a competencia do aluno na
leitura na lingua materna, nem sobre o seu conhecimento do assunto.
8 Em outra testagem de tradugio de palavras em contexto com um
nä.°
texto cujo titulo era pouco transparente tematicamente,
houve efeito facilitador na tradugao (e portanto, inferencia)
de itens lexicais coesivos ao tema.
9 Embora a hipOtese parega razoivel, nä() podemos afirmar que o
contexto de exemplificag5o seja mais transparente, dado que no
Unica caso no nosso texto a palavra era tambem temitica.
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APRNDICE
THE STATE OF THE CHILDREN
New hope for a universal health revolution for youngsters
It is generally controllable, given proper nutrition
and medication. Yet half a billion children, mostly in developing countries, are affected by it each year: diarrhea. Along
with diseases like measles, tuberculosis, poliomyelitis,
5 diphtheria, whooping cough and tetanus, it claims the lives of
nearly 15 million children annually. Says James P. Grant,
executive director of the United Nations Children's Fund
(UNICEF): "To allow 40,000 children to die like this every day
is unconscionable in a world which has mastered the means of
10 preventing it".
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According to UNICEF's annual State of the World's
Children report, released last week, things could be different.
If developing nations implemented or expanded four basic, lowcost health techniques, it suggests, they could, by the end of
the century, save at least half the children who now perish.
Most of the 5 million youngsters who each year die of
dehydration caused by diarrhea, for example, would survive if
they were given a simple mix of clean water, glucose and salt
to replenish fluids and enable their bodies to retain water.
Cost per dose: 10 $. The treatment, called oral rehydration
therapy (ORT), was perfected in the 1960s. The systematic use
of ORT has cut in half the infant death rate from diarrhea in
many regions. At least 40 countries are developing comprehensive
ORT programs, and UNICEF urges more.
There is also progress in the drive toward universal
immunization against such childhood diseases as measles,
poliomyelitis and diphtheria. Within 24 months, the Brazilian
government mounted six nationwide polio immunization campaigns,
each involving 400,000 volunteers, and managed to cut the
incidence of the disease from 3,400 cases a year to just 26.
of technological advances, the cost of vaccine has
dramatically decreased: measles vaccine now sells for less than
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10 0 a dose. But further research is necessary. Some vaccines
must be refrigerated until they are administered, which has
35 slowed immunization programs in rural areas where cooling
facilities are scarce. Moreover, mustering the manpower
needed to vaccinate thousands of children in remote places
remains a problem.
To reduce malnutrition and infection, UNICEF
40 promotes breastfeeding. Unlike canned or bottled formula,
mother's milk contains key antibodies that are passed from
mother to child during feeding. In areas where hygiene is
inadequate, babies often contract infections from bottled
formula made with dirty water and under generally unsterile
45 conditions. In the Philippines, a breastfeeding program at
Baguio General Hospital reduced Clinical infections by 87%
and cut the infant death rate by 95%. Nevertheless, international
aid organizations find it difficult to persuade many mothers
in developing countries to abandon bottle feeding, which they
50 regard as more scientific and modern. In addition, since almost
all infant malnutrition is invisible -- infections and lack of
nourishing food often stymie a child's growth in ways not
immediately evident -- UNICEF suggests that parents use charts
to monitor the physical development of their children.
The cost of such simple health measures, UNICEF
estimates, would be in the neighborhood of $6 billion annually
until the turn of the century, or "one-hundredth of the world's
spending on armaments each year". "It is clear", says Grant,
"that a major requirement for coming to grips with critical
60 poverty today is not money but political will. If that can be
found, in order to seize the opportunities now offered, then
the goal of adequate food and health for the vast majority of
the world's children need not be a dream deferred".
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