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RESUMO 
 

MILANEZ, Maria Kassimati. A interpretação dos sintagmas nominais com adjetivos 
atributivos por alunos de Inglês Instrumental. 2009. 158 f. Dissertação (Mestrado) – 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2009. 

 
 
  

Este trabalho tem como objetivo analisar a interpretação do significado sintático e semântico 
realizada por alunos universitários de Inglês Instrumental nos sintagmas nominais (SNs) com 
adjetivos atributivos na língua inglesa em um texto da prova de final de semestre. O corpus é 
constituído por 30 provas de duas turmas de uma instituição de nível superior, da área 
biomédica, do segundo semestre de 2006, do nível básico e avançado. O texto da prova é 
composto por 24 SNs de conteúdo lexical diferente, num total de 27 SNs presentes no texto, 
totalizando 810 ocorrências analisadas. Usamos como pressupostos teóricos as gramáticas 
tradicional (QUIRK et al, 1985) e funcionalista (CELSE-MURCIA et al, 1998; TUCKER, 
1998), em seus aspectos semânticos, a Semântica (FRAWLEY, 1992) e a Lingüística 
Cognitiva (TAYLOR, 2003). Concluímos que as maiores dificuldades deveram-se à falta de 
vocabulário, ao uso inadequado de estratégias da Língua Materna no lugar de se usar as 
estratégias descendentes de leitura para suprir esta falta. Observamos também que, mesmo 
quando se conhecia o vocabulário do SN, muitas vezes houve dificuldades em se perceber a 
relação semântica e/ou sintática entre os modificadores e o núcleo do SN acarretando 
inadequações de interpretação. Sugerimos melhorias para o ensino da leitura de textos em 
língua inglesa nas universidades com base nos resultados obtidos, como um estudo mais 
detalhado das várias estruturas morfossintáticas dos SNs com modificadores antepostos e suas 
conseqüências semânticas; uma abordagem conjunta dos aspectos morfológico, sintático e 
semântico dos SNs com adjetivos atributivos na língua inglesa e o uso das estratégias 
descendentes juntamente com as ascendentes ao se ler um SN na língua inglesa. 
 
 
Palavras-chave:Inglês Instrumental, interpretação, sintagma nominal, adjetivos atributivos,                   

morfossintaxe, semântica, estratégias de leitura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ABSTRACT 

 

MILANEZ, Maria Kassimati. The interpretation of the Nominal Groups with attributive 
adjectives by students of the English for Special Purposes discipline. 2009. 158 p. 
Dissertation (MsC.). Center of Humanistic Sciences, Language and Arts (CCHLA), Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil, 2009. 

 

  

This present work has as objective to analyze the interpretation of the syntactic and semantic 
meaning performed by third graders in the nominal groups (NGs) with attributive adjectives 
in the English language in a text of the final exam in the ESP (English for Specific Purposes) 
discipline. The corpus is made up of 30 exams of two classes from a third grade institution of 
the biomedical area, corresponding to the basic and advanced levels of the second term in 
2006. The text has 24 NGs of different lexical content, a total of 27 NGs in the whole text 
summing up to 810 analyzed occurrences. The analysis is carried out at the morphologic, 
syntactic and semantic levels using as theoretical background the traditional and functional 
grammars (QUIRK et al, 1985; CELSE-MURCIA et al, 1998; TUCKER, 1998), in their 
semantic aspects, the Semantics (FRAWLEY, 1992) and the Cognitive Linguistics 
(TAYLOR, 2002). We concluded that the main difficulties were due to the lack of vocabulary 
and to the use of mother tongue strategies instead of using the top-down strategies for reading 
a text in English to compensate this gap. We also observed that even when the vocabulary was 
known, there were difficulties in establishing the semantic and syntactic relations between 
modifier and noun head. We suggested improvements for the teaching of reading English 
texts at the third grade grounded in the obtained results such as a more comprehensive study 
of the several different morphologic and syntactic structures of the NGs with premodifiers and 
their semantic consequences, an approach of the morphologic, syntactic and semantic aspects 
of the NGs and the use of both top-down and bottom-up strategies when reading a NG in the 
English language. 
 
 
Key-words: English for Specific Purposes, interpretation, noun groups, attributive adjectives,            

syntax, semantics, reading strategies. 
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INTRODUÇÃO   

 

A pesquisa sobre a interpretação de textos escritos em língua inglesa e sobre suas 

dificuldades torna-se bastante relevante se levarmos em conta que a proficiência em leitura na 

língua inglesa é fundamental para uma vida acadêmica bem sucedida (CARRELLI, 2004). 

A disciplina de Inglês Instrumental para leitura de textos, na universidade, visa a 

ensinar os estudantes a aplicarem estratégias de leitura para uma melhor interpretação e 

compreensão de textos escritos na língua inglesa. 

Estas estratégias podem ser descendentes (top-down) ou ascendentes (bottom-up), 

(NUTTALL, 1996, p. 03). As estratégias descendentes têm como objetivo compreender o 

texto de forma geral e outras informações mais genéricas sobre o texto, como qual o tema 

central do texto e dos parágrafos que o compõem, por exemplo. Estas informações gerais irão 

auxiliar na interpretação das unidades menores que compõem o texto através da 

contextualização e ativação do conhecimento prévio dos leitores a respeito do assunto central 

do texto. (CARRELL, 1990).  

As estratégias ascendentes visam à interpretação de unidades menores do texto, 

portanto requerem um estudo das estruturas destas unidades e de seus significados. Estas 

estratégias visam a extrair do texto informações mais detalhadas, dados mais específicos sobre 

o tema abordado em cada parágrafo, tais como exemplos, argumentos e palavras-chave, por 

exemplo.  As estratégias ascendentes envolvem a decodificação de unidades lingüísticas, 

construindo o significado de unidades menores para maiores e então modificando o 

conhecimento já existente e as predições (CARRELL, 1990). 

Muita ênfase tem sido dada às estratégias descendentes, no entanto, mais 

recentemente, observou-se que um estudo das unidades menores de um texto é imprescindível 

para se compreender melhor seu conteúdo. Os dois tipos de estratégias, no entanto, devem ser 

usados em conjunto, um complementando o outro, com o objetivo de uma compreensão mais 

detalhada do texto como um todo.  

Na nossa pesquisa abordaremos a interpretação semântica e sintática de unidades 

lexicais chamadas sintagmas nominais, ou grupos nominais, como se costuma chamá-los nos 

cursos de Inglês Instrumental. Usaremos, portanto, as estratégias descendentes, porque 

focalizaremos estruturas menores de um texto sem, contudo, deixarmos de lado as 

descendentes como complemento para uma interpretação mais contextualizada dessas 

estruturas. 
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Em qualquer língua, as unidades lexicais mais freqüentemente usadas são os 

substantivos, a primeira unidade lexical aprendida na aquisição da língua materna (somente 

depois vem a aquisição dos verbos), e as estruturas que possuem o substantivo como núcleo, 

como os sintagmas nominais. Segundo Langacker (1975b apud FRAWLEY, p. 67) os 

substantivos são mais facilmente lembrados, adquiridos mais cedo e traduzidos mais 

facilmente de uma língua para a outra. Portanto, torna-se imprescindível entender essas 

estruturas menores de um texto, já que elas são as mais comuns em uma língua. 

Um sintagma nominal, a que doravante nos referiremos como SN, é composto por um 

núcleo (um substantivo), podendo ter um modificador, ou modificadores (adjetivos, 

substantivos ou verbos com função adjetiva), e/ou determinantes (artigos, pronomes, 

numerais, etc.) (TAYLOR, 2002). 

Na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, os adjetivos podem ser 

classificados em atributivos, quando são ligados diretamente à palavra a que se referem, ou 

em predicativos, quando esta ligação dá-se por meio de um verbo, como no exemplo (1). Para 

nossa pesquisa, interessam-nos os adjetivos atributivos, como no exemplo (2), já que são eles, 

juntamente com o substantivo-núcleo, que formarão os tipos de SNs que estudaremos. 

 

Exemplo de adjetivo predicativo: 

 

 (1) The girl is beautiful.1  (A menina é bonita.)2 

 

Existem dois tipos de SNs na língua inglesa: (2) aqueles cujos modificadores 

antecedem o núcleo (adjetivos atributivos) e (3) aqueles cujos modificadores estão 

posicionados após o núcleo (locuções adjetivas): 

 

Ex.: (2) an interesting woman 

       (3) a man of respect (um homem de respeito) 

 

Em alguns aspectos, as estruturas das unidades lexicais da língua inglesa são bem 

diferentes das do português. 

______________________________ 
1 Os exemplos nesta pesquisa, quer sejam em português ou em inglês, se não houver outra referência, são de nossa autoria e vêm numerados. 

Os modificadores de todos os exemplos de SNs  estão em negrito. 

2 As traduções para o português de todos os exemplos em inglês estão entre parênteses e em itálico e são de nossa autoria. 
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É o que acontece com os SNs que possuem adjetivos atributivos,  como o exemplo (2), 

onde o modificador antecede o núcleo, e é o tipo de SN mais comum na língua inglesa. A 

interpretação dos SNs em português, assim como de toda nossa língua, dá-se da esquerda para 

a direita, diferentemente deste tipo de SN em inglês, cuja interpretação dá-se da direita para 

esquerda.  

A estrutura sintática mais comum dos SNs com adjetivo atributivo na língua 

portuguesa3 é: 

 

(DETERMINANTE(S)) + NÚCLEO + MODIFICADOR(ES) 

 

Ex.: (4) uma mulher interessante 

 

 Na língua inglesa, no entanto, este SN possui a estrutura:  

 

(DETERMINANTE(S)) + MODIFICADOR(ES) + NÚCLEO.  

 

Ex.: (5) five different boxes (cinco caixas diferentes) 

 

O fato de a ordem dos elementos desta estrutura em inglês ser diferente da do 

português pode acarretar dificuldades de interpretação por parte de leitores brasileiros de 

textos escritos na língua inglesa. É por este motivo que estes SNs serão o objeto de nossa 

pesquisa. 

Propomos analisar a interpretação semântica e sintática realizada pelos alunos de 

Inglês Instrumental de um curso da área biomédica de uma instiuição de ensino superior com 

relação aos SNs com adjetivos atributivos (modificadores antepostos) em um texto escrito em 

língua inglesa a partir de uma abordagem semântico-gramatical. 

Nossa pesquisa terá como base as noções de modificação conforme Quirk et al (1985); 

Celse-Murcia et al (1998); Tucker (1998) e Frawley (1992), respectivamente gramática 

tradicional, funcionalismo, funcionalismo sistêmico e semântica, e as noções de domínio, 

perfil e base tal como abordadas por autores de Lingüística Cognitiva como Taylor (2002).   

 

 

______________________ 
3  Discutiremos a ordenação dos adjetivos atributivos em português mais detalhadamente na Fundamentação Teórica.   
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Entendemos que a relação entre gramática e significado é, provavelmente, a questão 

mais importante na teoria lingüística atual, pois, do ponto de vista da Gramática Cognitiva, 

gramática e significado são indissociáveis”. (LANGACKER, 2000) 

Tucker (1998, p. 204) afirma que “a relação modificador-núcleo é a mais complexa e 

problemática das relações” do “grupo de qualidades”. Taylor (2002, p. 344-345) também se 

posiciona a respeito da dificuldade de interpretação dessas estruturas, chamando a atenção 

para o fato de que a relação conceitual dos SNs não corresponde exatamente à estrutura 

sintática e que raramente, ou nunca, se relaciona à estrutura morfossintática. É este aspecto, 

acima de tudo, que torna o estudo dos SNs complexo e controvertido. 

Em inglês os adjetivos não possuem uma forma característica e pode ser difícil 

reconhecê-los meramente pela estrutura fonética, sendo necessário analisar a estrutura 

sintática em que estão inseridos. Na ocorrência de mais de um modificador e, principalmente, 

quando este tem origem substantiva ou verbal, as dificuldades de interpretação são ainda 

maiores. Em português não é comum o uso de vários modificadores antepostos, como em 

inglês, exemplo (9), e é raro o uso de substantivos como modificadores, fato que só acontece 

em português nos substantivos compostos, como no exemplo (6), onde o substantivo 

modificador aparece posposto ao substantivo núcleo. Na nossa língua, os modificadores 

envolvendo substantivos normalmente vêm acompanhados de preposição formando uma 

locução adjetiva posposta ao núcleo, como no exemplo (7): 

 

(6) homem-bomba 

(7) reunião de gabinete 

 

 No exemplo (7) o modificador é de gabinete e o núcleo é reunião. O mesmo tipo de SN, 

em inglês, seria: 

 

(8) board meeting 

 

 No exemplo (8), o núcleo é meeting e o modificador é board e este antecede o núcleo 

 

 Na ocorrência de mais de um modificador representado por substantivo, como em (9), 

temos três substantivos funcionando como modificadores, e a única maneira de identificá-los 

como tal é sua posição à esquerda do núcleo, pois não estão acompanhados de preposição 

como em português no exemplo (10): 



 15 

(9) toy Formula-1 race car 

(10) carro de corrida de Fórmula 1 de brinquedo 

 

 As locuções adjetivas que aparecem após o núcleo em português são compostas de 

preposição e substantivo, o que torna mais fácil o reconhecimento do núcleo carro. O mesmo 

não ocorre em inglês, com os modificadores antepostos ao núcleo, onde temos apenas a 

sucessão de substantivos, um após outro, e cabe ao leitor perceber a relação sintática e 

semântica entre o substantivo mais à direita (núcleo) e os outros substantivos modificadores 

(9) à esquerda. Para um leitor brasileiro sem muita experiência na língua inglesa, o SN em (9) 

pareceria apenas uma sucessão de substantivos sem nenhuma relação aparente entre eles: 

brinquedo, Fórmula 1, corrida, carro, o que torna mais difícil a interpretação deste. Mesmo 

quando o leitor possui um vocabulário razoável na língua inglesa, ele ainda precisa lidar com 

o fato de que, ao interpretar os SNs com modificadores antepostos ao núcleo, precisará 

parafraseá-los incluindo preposições que indicarão o tipo de relação sintática e semântica que 

o modificador possui com este núcleo. Isso requer não só o conhecimento da estrutura 

gramatical da língua inglesa e das relações semânticas mais comuns entre modificador e 

núcleo, mas também o conhecimento de sua própria língua para escolher quais preposições 

em português indicarão essas relações.   

Os alunos do curso da área biomédica, que produziram os textos de nosso corpus, 

possuem aulas da disciplina Inglês Instrumental ao longo dos oito semestres de duração do 

curso. A partir do terceiro semestre, passam a conviver com textos em inglês usados na 

maioria das disciplinas, os quais normalmente alunos deverão resumir e estudar para 

realizarem suas avaliações destas disciplinas. A compreensão de textos em inglês, portanto, é 

imprescindível para estes alunos. 

Considerando-se estes fatos, faz-se necessário um estudo das dificuldades encontradas 

pelos alunos dos cursos de Inglês Instrumental para interpretarem os SNs na língua inglesa a 

fim de contribuir com o ensino desta disciplina no meio acadêmico. 

Estabeleceremos em seguida nossas hipóteses e objetivos para esta pesquisa. 
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Hipóteses 

• Construções morfossintáticas e semânticas mais complexas de um SN em inglês e 

estruturas não tão comuns na nossa língua poderiam causar maiores dificuldades de 

interpretação a leitores de língua portuguesa; 

• O uso de estratégias da LM para se ler um SN na LE (interferência), em vez do uso 

das estratégias descendentes de leitura, causaria inadequações na interpretação, 

principalmente quando não se conhece alguma palavra do SN; 

• Conhecer o léxico nem sempre seria suficiente para se interpretar adequadamente um 

SN, havendo necessidade de se empregar estratégias ascendentes específicas da LE, 

tanto semânticas quanto sintáticas conjuntamente. 

 

 Para cada uma das hipóteses anteriores temos um objetivo correspondente: 

 

• Levantar quais são as estruturas morfossintáticas e semânticas de SNs que causam 

mais dificuldades na interpretação; 

• Relacionar as dificuldades de interpretação dos SNs, quando se desconhece o léxico 

envolvido, com o uso inadequado de estratégias de leitura da LM e o não uso das 

estratégias ascendentes para compensar essa falta de vocabulário; 

• Definir o papel da morfossintaxe e da semântica na interpretação adequada de um SN. 

 
Referindo-se ao fenômeno lingüístico da modificação, Frawley (1992, p. 437) afirma 

que “[...] os tipos de propriedades (adjetivos) atribuídos a entidades (substantivos) e os modos 

pelos quais essa atribuição acontece na língua é talvez a área menos pesquisada em toda a 

lingüística.” (grifos nossos). 

 Pria (2008, p. 16) em sua pesquisa sobre aspectos semânticos de um conjunto de 

adjetivos no sintagma nominal do português e do inglês observa “[...] que a produção de 

estudos sobre a categoria dos adjetivos é quantitativa e qualitativamente menor se comparada 
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ao volume de trabalhos realizados sobre as categorias dos nomes e dos verbos (PERINI, 1996; 

PETERS & PETERS, 2000).” 

Em diversos levantamentos preliminares realizados até o momento (Banco de Teses da 

Capes; Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, sites de várias pós-graduações na área de 

língua inglesa e de Inglês Instrumental) encontramos poucos trabalhos específicos de análise 

das interpretações semânticas e/ou sintáticas do SN com adjetivos atributivos em textos de 

língua inglesa e de suas dificuldades de interpretação por não-nativos de língua inglesa. 

Verificamos que, embora o estudo dos SNs da língua inglesa figure no programa da maioria 

das instituições de nível superior do país que oferecem a disciplina de Inglês Instrumental, há 

poucos estudos descritivos em língua portuguesa a respeito deste objeto de estudo em 

particular, o que aponta para a relevância da nossa pesquisa para o ensino-aprendizagem do 

Inglês Instrumental.  

Encontramos vários trabalhos, a maioria sobre concordância ou sobre a ordem dos 

adjetivos atributivos na língua portuguesa, como o de Almeida (2007) sobre a colocação dos 

nomes com função adjetiva no sintagma nominal do português como segunda língua. Outro 

trabalho é o de Silva (2008) sobre a ordem dos adjetivos nos grupos nominais em português 

comparada ao inglês e o de Teixeira (2008) sobre a semântica dos compostos nominais 

substantivo + substantivo em inglês e sua tradução usando o corpus Compara. Em nenhum 

destes trabalhos foi abordada a interpretação dos SNs com adjetivos atributivos por não-

nativos de língua inglesa e suas dificuldades. 

Em uma pesquisa sobre a eficiência do ensino de Inglês Instrumental para os 

ingressantes no Curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes, por exemplo, Gritti 

(2003) reconhece que a dificuldade dos sujeitos em relação aos grupos nominais existe. No 

entanto, o objetivo desse trabalho é apenas apontar as várias dificuldades de interpretação de 

textos em inglês sem, contudo, enfocar os SNs em particular, ou procurar levantar causar para 

estas dificuldades de acordo com os tipos diferentes de SNs existentes: 

Outra dificuldade dos sujeitos foi em relação aos grupos nominais (ou 
sintagmas nominais) pois, na língua inglesa, a ordem das palavras dentro do 
grupo é diferente do português. Por exemplo: race horse quer dizer cavalo 
de corrida ao passo que horse race já muda completamente de significado, 
ou seja, significa corrida de cavalo e há muitos grupos nominais em 
qualquer texto em língua inglesa. A classificação das funções das palavras 
dentro das orações é outra dificuldade por parte dos alunos ingressantes. 
Para eles, é difícil diferenciar um adjetivo de um substantivo dentro das 
orações em inglês; nessas circunstâncias, há mais por aprender do que 
recorrer a um dicionário. (GRITTI, 2003) 
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Na PUC de São Paulo, pesquisas de orientandos da Profª. Dra. Maria Antonieta Alba 

Celani, do Programa de Estudos Pós Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem - LAEL - citam o assunto dos SNs como uma parte de suas pesquisas e não como 

o objeto central da pesquisa (CELANI, 1988). 

O trabalho de Pria (2008) possui uma abordagem semântica dos SNs em português e 

inglês, mas ele aborda todos os tipos de SNs, com modificadores pospostos e antepostos, nas 

duas línguas, incluindo o estudo dos adjetivos predicativos.  O autor faz um levantamento das 

estruturas funcionais dos SNs em inglês e sempre em paralelo com as estruturas em 

português, bem como suas implicações semânticas. No entanto, também em nenhum 

momento este autor refere-se à interpretação desses SNs em inglês por parte de não-nativos e 

suas dificuldades. 

A tese de doutorado de Tostes (2004) da UFRJ foi um dos poucos trabalhos em 

português a que tivemos acesso até agora que tem como objeto de estudo a interpretação de 

SNs em inglês por não-nativos. Entretanto o enfoque é funcionalista sem abordar os aspectos 

semânticos, e o corpus é formado por provas de alunos do 3º ano do Ensino Médio. Além 

disso, a autora divide os SNs em apenas duas categorias: “mais pesados”, SNs maiores, ou em 

“menos pesados”, SNs menores, sem detalhar sua estrutura morfossintática ou semântica, 

atribuindo a esta divisão a maior ou menor dificuldade dos alunos em interpretá-los 

satisfatoriamente. 

 

Outra observação que merece relevância é o peso dos SNs; SNs mais 
“pesados” (com três ou mais elementos) exigem mais trabalho de 
processamento por parte do aprendiz, o que acarreta uma quantidade de 
erros significativa, desde os níveis mais incipientes até o nível mais 
avançado de proficiência. Os SNs mais “leves” (com apenas dois elementos 
– adjetivo + núcleo), apesar de apresentarem a “inversão” adjetivo 
substantivo, que ocorre somente em situações excepcionais da L1 do 
aprendiz, apresentam menos dificuldade para a compreensão dos alunos. 
(TOSTES, 2004, p. 227, 228)  
 

 

O referencial teórico que usaremos em nossa pesquisa trata da estrutura 

(DETERMINANTE(S)) + MODIFICADOR(ES) + NÚCLEO, característica da língua 

inglesa, principalmente com relação à ordem dos adjetivos atributivos e seus tipos.  

Entretanto, apenas um dos autores (CELSE-MURCIA et al,1998) menciona as dificuldades 

encontradas pelos não-nativos, cuja LM possui SNs com estrutura diferente da do inglês, ao 

tentarem interpretar os SNs com adjetivos atributivos na língua inglesa. 
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Para nossa pesquisa, utilizaremos um corpus formado por 30 provas da avaliação de 

final de semestre da disciplina de Inglês Instrumental de um curso da área biomédica de uma 

instituição de nível superior em 2006.2, aplicada para duas turmas de dois níveis diferentes: 

básico e avançado. Este texto contém 24 SNs de conteúdo lexical diferente, com diferentes 

estruturas morfossintáticas e semânticas. 

Nosso foco será o registro escrito das interpretações dos alunos dos SNs do texto que 

consta da prova aplicada ao final do semestre letivo, que analisaremos comparando a 

interpretação em português destes alunos com a expectativa de significado da prova. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
  

 Neste capítulo estudaremos o SN e seus componentes, bem como a relação semântica e 

sintática entre modificador(es) e núcleo em um SN, com referências à gramática tradicional e 

ao funcionalismo, quanto aos seus aspectos semânticos, e à semântica e à lingüística 

cognitiva.  

 
 
1.1 O ponto de vista das gramáticas tradicionais 
 
 

Nesta seção lançaremos mão do ponto de vista da gramática tradicional de língua 

inglesa para fundamentar nossa análise nos níveis do léxico e sintático e esta fundamentação 

terá reflexos na análise semântica, já que gramática e significado são indissociáveis, como 

afirma Langacker (2000). 

 

 
1.1.1 Adjetivos atributivos versus adjetivos predicativos 
 

 Os adjetivos em posição predicativa funcionam como predicativos do sujeito ou do 

objeto de uma oração e as qualidades ou condições expressas por eles são transmitidas ao 

substantivo por intermédio de um verbo, explícito ou implícito na oração. Como exemplos, 

temos: 

 

(10) A lua estava incrível.      (The moon was incredible.) 

(11) Chamou-lhe louco.         (She called him insane.) 

 

 Podemos notar que, em termos estruturais, os adjetivos em posição predicativa em 

inglês assemelham-se aos da língua portuguesa, com relação à sua posição na frase. Devido a 

este fato, normalmente não há muita dificuldade em interpretar tais estruturas em inglês, já 

que a ordenação das palavras é a mesma nas duas línguas. Por esta razão, não incluímos os 

adjetivos em posição predicativa em nosso estudo. 

 Por outro lado, o mesmo não acontece com os adjetivos em posição atributiva. Devido à 

diferença na estrutura desses SNs entre as duas línguas, os SNs formados por adjetivos em 

posição atributiva, e por outras classes de palavras com função adjetiva, são motivo de 

especial dificuldade na interpretação de textos da língua inglesa. 
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 Segundo Cunha (1972, p. 268), com relação à língua portuguesa: 

 

Sabemos que, na oração declarativa, prepondera a ordem direta, que 
corresponde à seqüência progressiva do enunciado lógico. Como elemento 
acessório da oração, o adjetivo em função de adjunto adnominal deverá, 
portanto, vir com maior freqüência depois do substantivo que ele qualifica. 
Mas sabemos, também, que ao nosso idioma não repugna a ordem 
chamada inversa, principalmente nas formas afetivas da linguagem, e que 
a antecipação de um termo é, de regra, uma forma de realçá-lo.  (grifos do 
autor) 
 
 

Segundo Quine (1960, apud TAYLOR, 2002, p. 103): “[..] a junção de adjetivo com 

substantivo é o que os gramáticos chamam de posição atributiva. ‘Red’ está em posição 

atributiva em ‘red house’ em contrapartida a sua posição predicativa em ‘Eliot House is red’.” 

 Taylor (2002, p. 454) faz uma observação sobre os dois tipos de adjetivos: “Um fato 

curioso sobre os adjetivos e o modo como modificam os nomes é que usos predicativos muito 

freqüentes possuem um leque mais limitado de significados do que os usos atributivos.” Esta 

é mais uma razão pela qual surgem tantas dificuldades em se interpretar os SNs em inglês.  

 A ordem mais comum dos adjetivos atributivos em inglês é o que Cunha (1972) chama 

de ordem inversa, em português, isto é, o adjetivo vem antes do substantivo-núcleo. A fim de 

ilustrar esta diferença entre as duas línguas, no que se refere aos adjetivos atributivos, 

vejamos os seguintes exemplos: 

 

(12) um dia triste  

(13) um viandante negro, sombrio, pálido, arquejante (CASTRO ALVES, apud CUNHA, 

1972, p. 270) 

(14) a charming, elegant, blond-haired woman (uma mulher loira, elegante e charmosa)  

 

 O uso de vários adjetivos coordenados em posição atributiva um após outro não é muito 

comum na língua portuguesa, salvo em textos literários, como no exemplo (13), enquanto que 

na língua inglesa encontramos este tipo de estrutura na língua escrita de modo geral, como no 

exemplo (14). Outros SNs em inglês não apresentam coordenação, mas apenas os 

modificadores em seqüência, sem preposições, como no exemplo (15), estrutura inexistente 

em nossa língua. Nosso interesse em estudar a interpretação sintática e semântica desses tipos 

de SNs, e de outros incomuns em português, deve-se ao fato de que esses SNs são mais 

difíceis de interpretar por leitores não-nativos de inglês devido a essas estruturas serem 

diferentes nas duas línguas. 
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1.1.2 Os modificadores no SN 
 
 

Quando um único termo não é suficiente para suprir a referência necessária a um 

substantivo, normalmente acrescentam-se mais termos para limitar este termo mais geral.  

 Quando um substantivo não é bastante específico para o que se pretende comunicar, 

acrescentam-se modificadores a fim de construir-se uma referência mais específica. 

“Modificador é um termo técnico em lingüística que não significa mudar realmente algo e sim 

limitar, restringir ou caracterizar o significado” (KURLAND, 2008, p. 02). 

 O SN é uma das unidades lexicais mais comuns nas frases da língua inglesa 

(KURLAND, 2008). Isto pode ser comprovado tomando-se qualquer trecho de um texto 

escrito em língua inglesa, qualquer que seja o gênero4, como este retirado de uma notícia de 

jornal, por exemplo: 

 

(15) The stock market´s summer swoon turned into a dramatic rout Monday as the Dow 

Jones industrial average plunged. (KURLAND, 2008, p. 4): 

(A queda de verão do Mercado de Ações transformou-se em uma segunda-feira confusa 

dramática quando a média industrial do Dow Jones caiu.) 

 

 Kurland (2008) acrescenta que os determinantes podem aparecer em primeiro lugar em 

um SN ou nem mesmo aparecerem, e que estas palavras assinalam o início de um SN. Esta 

noção é muito importante para o leitor de inglês não nativo perceber de que se trata de um SN 

e que, portanto, ele deverá ter atenção redobrada ao interpretá-lo. 

 

Especificação: a, the, very (um, uma, o, os, a, as, muito (a)) 

Designação: this, that, those, these (este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso, 

aqueles, aquelas, esses, essas, estes, estas) 

Possessivo: my, your, its, their, Mary´s (meu, seu, dele, dela, deles, delas, de Mary) 

Número: one, many (um, muitos(as)) 

 

 

 

___________________ 
4 Com relação aos  SNs com modificadores antepostos de acordo com cada gênero textual e sua ocorrência na língua inglesa, Quirk (1985 

p.933, 934) fazem  um levantamento numérico, inclusive com relação à complexidade desses SNs e sua ocorrência em cada gênero. 
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Alguns SNs em inglês são curtos, como em português: 

 

(16) the table (a mesa) 

(17) the wooden table (a mesa de madeira) 

 

          Entretanto outros podem ser bem mais longos. Isso ocorre em português apenas com os 

adjetivos coordenados por conectivos ou pontuação, ou por adjuntos adnominais em série que 

contêm preposição (KURLAND, 2008, p. 4) 

 

(18) the second shiny red Swedish touring car 

      (o segundo carro de passeio, sueco, vermelho e brilhante.) 

 

(19) my carved green Venetian glass salad bowl 

      (minha tigela de salada de vidro veneziano verde entalhada) 

 

 Os SNs estendidos, como nos exemplos (18) e (19), por não serem tão comuns na língua 

portuguesa, merecem especial atenção no momento de sua interpretação do inglês para o 

português. Kurland (2008) chama a atenção para o fato de que cada uma destas construções 

funciona como uma única unidade. O autor acrescenta, ainda, que a habilidade de reconhecer 

e entender um SN é importante para se ler idéias e não palavras, já que a compreensão de 

textos dá-se por grupos de palavras e não por palavras isoladamente (NUTTAL, 1996) e que 

o conhecimento das várias possibilidades de se construir um SN estendido é essencial para se  

depreender referências específicas. 

 Na maioria das referências que consultamos, inclusive as citadas por nós no referencial 

teórico, os autores abordam a questão da ordenação de uma cadeia de adjetivos antepostos 

(adjective string), já que este fenômeno é comum na língua inglesa escrita. 

 Quirk et al (1985) observam que não podemos dizer se uma palavra é um adjetivo 

apenas olhando para ela isoladamente, pois a forma não indica necessariamente sua função 

sintática. Alguns adjetivos até possuem sufixos que os caracterizam, como por exemplo –ous, 

-able, como em generous, sociable (generoso, sociável), ou –y, nos adjetivos derivados de 

substantivos como windy, sunny (ventoso, ensolarado), mas outros tantos adjetivos muito 

comuns não possuem nenhuma identificação em sua forma: good, bad, old, thin (bom, mau, 

velho, magro), por exemplo. 
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 Quirk et al (1985) chamam a atenção para o fato de que a maioria dos adjetivos pode ser 

modificada por um intensificador como very em: 

 

 (20) very happy children (crianças muito felizes).   

 

 Finalmente, os adjetivos podem tomar a forma comparativa e superlativa em sua 

maioria: 

 

(21) The children are happier now.  (As crianças estão mais felizes agora.) 

(22) They are the happiest people I know. (Eles são as pessoas mais felizes que conheço.) 

 

 Quirk et al (1985) explicam que os adjetivos são atributivos quando modificam os 

substantivos e que aparecem entre o determinante e o núcleo do SN: 

 

(23) the beautiful  painting (a bela pintura) 

(24) his main concern (sua preocupação principal) 

 

 Quanto à função dos adjetivos atributivos, Quirk et al (1985, p. 267) assim os 

classificam: 

 

a) adjetivos intensificadores: a real hero, a perfect idiot (um herói real, um perfeito idiota); 

b) adjetivos pós-determinantes e limitadores: the fourth student, the only ocasion (o quarto 

estudante, a única ocasião); 

c) adjetivos gerais suscetíveis à medição subjetiva: careful, naughty, lovely (cuidadoso, 

levado, adorável); 

d) adjetivos gerais suscetíveis à medição objetiva, inclusive aqueles que denotam tamanho ou 

forma:  wealthy, large, square (rico, grande, quadrado); 

e) adjetivos que denotam idade: young, old, new (jovem, velho, novo); 

f) adjetivos que denotam cor: red, black (vermelho, preto); 

g) adjetivos denominais (originados de substantivos) que denotam material:  a woolen scarf, a 

metallic voice, silken hair, cat-like stealth (um lenço de algodão, uma voz metálica, 

discrição felina); 

h) adjetivos denominais que denotam proveniência ou estilo:  a British ship, a Parisian dress 

(um navio britânico, um vestido parisiense). 
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  Quirk et al (1998, p. 139) ressaltam que muitos substantivos funcionam como 

modificadores antepostos, mas que seu caráter basicamente nominal pode ser visto através de 

sua correspondência com sintagmas preposicionais tendo o substantivo como complemento: 

 

(25) the city council (the council of the city) (o conselho da cidade) 

(26) a stone wall (a wall made of stone)    (um muro de pedra) 

 

 Outra característica apontada por Quirk et al (1998, p. 140) é o fato de alguns adjetivos 

serem derivados do particípio passado e presente.  

 

(27) his surprising views (suas visões surpreendentes) 

(28) the offended man (o homem ofendido) 

 

 Estes adjetivos possuem a mesma forma dos particípios, o que causa grande dificuldade 

aos leitores brasileiros de textos em língua inglesa, pois comumente são confundidos com os 

verbos que lhes deram origem. O próprio autor ressalta que às vezes fica difícil perceber 

quando o particípio está sendo usado como modificador ou como verbo mesmo para os 

nativos. Uma das maneiras de fazer esta distinção é quando um particípio é precedido de um 

intensificador, denotando claramente sua condição de adjetivo (QUIRK et al, 1998, p. 140): 

 

(29) They were (very) relieved (to find her at home).           Adjetivo predicativo 

(Eles ficaram muito aliviados por encontrá-la em casa) 

 

(30) They were relieved (by the next group of policemen).    Verbo 

(Eles foram socorridos pelo próximo grupo de policiais) 

 

 Deve-se também levar em conta os complementos desses particípios para sua 

classificação em verbos ou em adjetivos. No caso dos particípios terminados em -ed,  

normalmente tem-se um agente da passiva iniciado por  by  quando estes forem verbos, como 

no exemplo (28),  e nos particípios terminados em  -ing temos a presença de um objeto direto, 

quando se tratar de um verbo, como em: 

 

(31) His views were alarming the audience.  (Suas visões estavam alarmando o público.) 
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 Com relação aos adjetivos antepostos, Quirk et al (1998, p. 400) observam que “mais de 

um modificador anteposto pode ser relacionado a um único núcleo, sem nenhum limite 

gramatical quanto ao número (desses modificadores)”, grifo nosso. No entanto, ele faz 

questão de apontar que talvez esta falta de limite quanto ao número de modificadores possa 

levar à falsa impressão de que os múltiplos modificadores (adjective string) constituem uma 

série desordenada, no entanto não é isso o que acontece. 

 A fim de comprovar que existe uma ordem nos modificadores de um SN, Quirk et al 

(1998, p. 400) usa o exemplo a seguir, ilustrando o processo do acréscimo de um modificador 

após o outro: 

 

 (32) his book -> his brilliant book -> his [last (brilliant book)] 

       (seu livro -> seu livro brilhante -> seu brilhante último livro ) 

 

  O significado do SN aqui é que dos vários livros brilhantes, estamos falando apenas de 

seu último. Por outro lado, temos: 

 

(33) his book -> his last book -> his [brilliant (last book)] 

       (seu livro -> seu último livro -> seu último livro brilhante. 

 

 Aqui o significado é que seu último livro foi brilhante sem mencionarmos se qualquer 

um dos seus outros livros também foi brilhante. 

 No entanto, ressaltam Quirk et al, existem algumas instanciações em que a ordem dos 

modificadores não possui nenhuma prioridade. É o caso de modificadores que possuem uma 

mesma origem semântica. Nesses casos, damos ênfase prosódica ou os separamos por 

vírgulas ou conjunção, como nos seguintes exemplos (QUIRK et al, 1998, p. 401): 

 

(34) his forceful, lucid remarks (suas observações lúcidas, contundentes) 

(35) his lucid and forceful remarks (suas observações contundentes e lúcidas) 

(36) his brilliant or ingenious remarks (suas observações geniais ou brilhantes) 

 

  Mas quando esta coordenação de modificadores relaciona-se a propriedades que são 

normalmente consideradas conflitantes, a conjunção não deverá ser and e sim but: 

(37) his handsome but dirty face (seu rosto bonito mas sujo) 
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 Ainda podemos ter um SN com modificadores que por sua vez são também 

modificados: 

 

(38) his really quite unbelievably delightful cottage (sua cabana inacreditavelmente 

realmente bastante prazerosa) 

 

(39) these nasty women´s clothes (estas roupas femininas imundas) 

 

  O substantivo anteposto ao núcleo pode ser tanto modificado por um adjetivo ou por um 

substantivo e, caso seja por esse último, este, por sua vez, poderá ser também modificado.  

(QUIRK et al, 1998, p. 402) 

 

Exemplo: (40) the office furniture: 

 

� (41) the tax office furniture (a mobília do escritório de impostos) 

� (42) the property tax  office furniture (a mobília do escritório de 

impostos sobre propriedade) 

� (43) the house property tax  office furniture (a mobília do escritório 

de impostos sobre propriedade de casas) 

 

 Note-se que se tivéssemos que introduzir mais um modificador nesse SN desajeitado e 

improvável, ele teria que vir imediatamente após o determinante e seria normalmente 

interpretado como diretamente relativo ao núcleo furniture (mobília) em vez de a house 

(casa), a outra única possibilidade: 

 Quirk et al (1998, p. 404) ilustram com um quadro a ordem dos modificadores segundo 

suas classes: 
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Determi-
nantes 

 
 

geral 

i 
d 
a 
d 
e 

 
 

cor 

 
 
particípio 

 
proveni
ência 

 

substan 
tivo 

 

deno-
minal 

 
 

núcleo 

(44) The hectic      social life 

(45) The extravagant     London social life 

(46) A    crumbling  church  tower 

(47) A   grey crumbling Gothic church  tower 

(48) Some intricate  o 
  l 
 d 

 interlock- 

ing 

Chinese   designs 

(49) A 

 

small  green carved  jade  idol 

(50) His heavy  n 
 e 
 w 

    moral responsi
bilities 

Quadro 1 – Ordem dos modificadores em um SN segundo Quirk et al. 

 

(44) (A vida social agitada.) 

(45) (A vida social extravagante de Londres.) 

(46) (Uma torre decadente de igreja.) 

(47) (Uma torre de igreja gótica, decadente e cinza.) 

(48) (Alguns antigos e intrincados desenhos entrelaçados chineses.) 

(49) (Um pequeno, verde e entalhado ídolo de jade.) 

(50) (Suas novas e pesadas responsabilidades morais.) 

 

 Passaremos a usar alguns exemplos do guia de uso da língua inglesa de Swan (1995).   

Apesar de não ser uma gramática de referência como a de Quirk et al (1985),  Swan menciona 

ter usado esta gramática como fonte para o  seu trabalho.  

 Com relação aos substantivos que funcionam como modificadores antepostos, Swan 

(1995, p. 376) ressalta que existem duas estruturas morfossintáticas básicas em que eles 

aparecem. O sobrescrito (n) refere-se ao número de substantivos modificadores. 
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(a) substantivon + substantivo 

 

(51) a bicycle factory          a war film         the table leg             coffee beans 

       (uma fábrica de            (um filme          (a perna da               (grãos de café) 

        bicicletas)                      de guerra)          mesa) 

 

              O autor ainda acrescenta que, nesta estrutura, o primeiro substantivo modifica ou 

descreve o segundo, mais ou menos da mesma forma que um adjetivo (SWAN, 1995, p. 377): 

 

(52) a horse race (uma corrida de cavalo) - um tipo de corrida 

(53) a race horse (um cavalo de corrida) - um tipo de cavalo 

(54) milk chocolate (chocolate ao leite) - um tipo de chocolate 

(55) chocolate milk (leite achocolatado) - um tipo de leite 

 

 Esta estrutura pode ser muitas vezes parafraseada por uma estrutura onde o segundo 

substantivo é o sujeito, e o primeiro, o objeto (SWAN, 1995, p. 377):: 

 

(56) an oil well (um poço de petróleo) - a well that produces oil (um poço que produz   

petróleo) 

(57) the airport bus (o ônibus do aeroporto) - the bus that goes to the airport (o ônibus que 

vai para o aeroporto) 

(58) a shoe shop (uma loja de sapatos) - a shop that sells shoes  (uma loja que vende sapatos) 

 

 Swan (1995, p. 377) aponta para o fato de que uma cadeia de substantivos (noun string) 

pode ser difícil de interpretar até mesmo para um nativo e dá como exemplo as manchetes de 

jornal que usam esta estrutura para poupar espaço. Neste caso, o núcleo do SN é o último 

substantivo e todos os demais que o antecedem são seus modificadores: 

 

(59) Furniture factory pay cut row 

      (Desacordo na redução do pagamento em fábrica de móveis) 

 

  Swan (1995) sugere que se leia de trás para frente esta estrutura a fim de entendê-la 

melhor e que se vá adicionando os conectores e palavras necessárias de acordo com a relação 

existente entre cada substantivo (sublinhadas nos exemplos): 
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(60) a row  about a cut  in a pay at a factory that produces furniture          

      (um desacordo sobre uma redução de um pagamento em uma fábrica que produz móveis) 

 

 Este ponto de vista a respeito das dificuldades de interpretação de um SN com a 

estrutura substantivon + substantivo é especialmente importante para nossa pesquisa. O 

leitor não-nativo também encontra esta mesma dificuldade e a nossa sugestão em sala de aula 

para uma interpretação mais eficaz de um SN deste tipo é exatamente a estratégia de se ler o 

SN de trás para frente, acrescentando-se os conectivos e palavras necessárias conforme a 

relação dos modificadores com seu núcleo. Sugerimos fazer isto não só nesta estrutura, mas 

também na estrutura adjetivon + substantivo, principalmente quando for usado mais de um 

adjetivo como modificador, ou quando houver a presença de conectivos entre os 

modificadores. Além disso, aconselhamos os alunos a delimitarem o início de um SN a partir 

de seus determinantes, se houver, e delimitar seu final pelo substantivo mais à direita. Esta 

estratégia evita que o aluno use estratégias da LM no momento de interpretar este tipo de SNs. 

 

 A outra estrutura a que se refere o autor é a seguinte (SWAN, 1995, p. 376):: 

 

(b) substantivon + ´s + substantivo 

 

(61) my sister´s car (o carro de minha irmã) 

(62) the bird´s nest   (o ninho do pássaro)            

(63) cow´s milk (leite de vaca) 

 

 Neste tipo de estrutura, também o primeiro substantivo modifica o segundo. 

Corresponde a estruturas onde o primeiro substantivo é um sujeito e o segundo um objeto, 

exatamente o oposto da estrutura anterior, substantivon + substantivo (SWAN, 1995, p. 

378): 

 

(64) my mother´s car (o carro de minha mãe -> minha mãe tem um carro) 

(65) the commitee´s report (o relatório do comitê -> o comitê fez um relatório) 

(66) goat´s milk (leite de cabra -> cabras dão este tipo de leite) 

(67) the train´s arrival (a chegada do trem -> o trem chegou) 
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1.2 O ponto de vista do Funcionalismo 

 

 O Funcionalismo trata da questão da modificação levando também em conta a 

semântica e não somente a estrutura funcional dos SNs.  Veremos como dois autores 

funcionalistas abordam esta questão. 

 

1.2.1 O adjetivo segundo Tucker 

 

 

 Tucker (1998) deixa claro em sua gramática lexical do adjetivo que uma abordagem 

puramente sintática, que deixa de fora a semântica ou as funções semânticas, pode ser 

considerada incompleta. Assim como a maioria dos outros autores abordados em nossa 

fundamentação teórica, ele também chama a atenção para o fato de que a relação modificador-

núcleo é a mais complexa e problemática das relações do que ele chama de grupo de 

qualidades (quality group) e de que este fenômeno diz respeito basicamente à estrutura do 

grupo nominal (SN). Chama a atenção também sobre o fato de que outras classes de palavras 

podem estar envolvidas em uma seqüência de modificadores e que este fato esclarece um 

pouco sobre as semelhanças e diferenças entre os adjetivos e as outras classes de palavras. Os 

diferentes tipos de modificadores são aqueles necessários para classificar, identificar e 

descrever as várias classes semânticas de coisas (substantivos) que são percebidas como o 

núcleo lexical do grupo nominal, o SN. 

 Existem três classes de palavras que podem desempenhar o papel de modificadores: 

adjetivos, substantivos e verbos e estes itens lexicais podem ser por sua vez modificados 

gerando estruturas embutidas como as seguintes: 

 

(68) an [extremely (interesting film)] (um filme extremamente interessante) 

(69) an [efficiently (managed business)] (um negócio eficientemente administrado) 

(70) a [good (food guide)] (um bom guia de comida) 

 

 A sintaxe funcional do grupo nominal, o SN, segundo Tucker (1998, p. 208), pode ser 

assim estruturada: 

 

grupo nominal = determinanten, modificadorn, núcleo e qualificadorn 
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Ex.: (71) modern lightweight vacuum cleaners with extendable leads (aspiradores de pó 

leves e modernos com conectores extensíveis) 

  

Uma observação com relação ao que Tucker chama de qualificadores (que não serão o 

objeto de nossa pesquisa) é que a função destes é semelhante por natureza aos modificadores, 

mas é distinta por sua posição após o núcleo. 

Em sua gramática, o mesmo autor faz referência à ordenação dos adjetivos ressaltando 

que esta pode ser uma seqüência, como em (TUCKER, 1998, p. 205): 

 

(72) a green large cabbage (um repolho grande e verde)  

 

Ou pode ser uma coordenação de adjetivos como em: 

 

(73) an intelligent and sensitive person (uma pessoa inteligente e sensível).  

 

Neste último caso, isto somente ocorre entre “duas categorias ou unidades sintáticas 

idênticas” (TUCKER, 1998, p. 205). O autor conclui que “Quaisquer dois ou mais sentidos de 

Qualidade de mesma função modificadora serão apresentados não como uma seqüência, mas 

como unidades coordenadas acompanhadas, como em outras partes da gramática lexical, por 

dispositivos de coordenação.” como and e but,ou por pontuação como as vírgulas (p. 218). 

 Ainda faz parte de sua argumentação que uma gramática inglesa explícita deveria 

abordar, pelo menos, os seguintes aspectos da relação modificador-núcleo (TUCKER, 1998, 

p. 206): 

 

(a) o número e os tipos de modificadores (isto é, elementos no grupo nominal que 

expressam modificadores do substantivo-núcleo); 

(b)  a natureza preferencial ou estereotípica dessa ordenação; 

(c) os significados e as razões para uma ordenação alternativa; 

(d) a exploração dos membros das classes lexicais dos adjetivos (em um grupo 

qualitativo), dos substantivos (em um grupo nominal) [...] a fim de expressar esses 

modificadores; 

(e) o lugar de estruturas embutidas das quais os adjetivos, os substantivos e os verbos são 

os núcleos; 

(f) a diferença entre as estruturas coordenadas e as seqüências diretas. 
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Tucker (1998) faz referência a outros autores (inclusive a alguns que usamos nesta 

fundamentação teórica) com relação às considerações descritivas do fenômeno da 

modificação. Dixon (1982, 1991 apud TUCKER, 1998, p. 206) com suas classes semânticas 

dos adjetivos, considera que a ordenação é semanticamente determinada. Já Halliday (1994 

apud TUCKER, 1998, p. 207) sugere uma progressão através de escalas: do mais subjetivo ao 

menos subjetivo (em um claro diálogo com Frawley (1992)) do qualitativo ao classificatório; 

dos modificadores menos permanentes aos mais permanentes. Outras explicações são de 

mesma natureza, mas geralmente concentram-se nas classes adjetivas centrais (como idade, 

cor, forma, substância, etc.) e lidam separadamente com outros tipos de modificadores (um 

dos autores mencionados é Quirk et al (1985)). Tucker também menciona Frawley (1992) 

com relação às noções de modificação intencional e extensional. Tucker aponta que existe um 

razoável acordo entre os estudiosos com relação à ordenação estereotípica dos adjetivos, 

mesmo que as explicações para tal fenômeno sejam diferentes. 

Uma distinção, muitas vezes difícil, pois há discordância mesmo entre os dicionários, 

é a de palavras compostas (um núcleo lexical composto por dois substantivos ou por um 

verbo e um substantivo) e estruturas do tipo modificador + núcleo. Existem variações entre os 

dicionários contemporâneos, onde tais palavras são consideradas como um só item lexical ou 

itens separados (Tucker, 1998, p. 213). 

 

Ex.: (74) diving equipment (equipamento de mergulho) - modificador + núcleo (SN) 

       (75) diving belt e diving suit (cinto de mergulho e roupa de mergulho) - considerados           

       pelos dicionários como um só item lexical 

 

 Em nossa pesquisa, não faremos esta distinção, já que ela é controversa, embora 

tenhamos SNs no nosso texto que são considerados palavras compostas, como sea star, por 

exemplo, e que, portanto, podem ser conhecidas pelos alunos como um só item lexical, o que 

poderá facilitar a compreensão caso conheçam a palavra. Vamos nos limitar a mencionar se a 

palavra é tradicionalmente considerada composta pela maioria dos dicionários em que ela é 

encontrada. De qualquer modo, se a palavra como um único item lexical não for conhecida, as 

estratégias de interpretação aplicadas ao SNs funcionarão neste caso, já que as palavras 

compostas possuem estruturas morfossintáticas e semânticas semelhantes às dos SNs. 
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1.2.2 Classes de Modificadores e sua relação com as classes de Coisas 

 

 Tucker (1998) afirma que há uma vasta gama de funções modificadoras relacionadas às 

classes de Coisas, e que cada função está estereotipicamente ordenada com relação a qualquer 

outra. Partindo desta premissa, ele cita algumas classes de Coisas como: artefato, humano, 

coisa abstrata, objeto natural e outras. A seguir, as classes de modificadores relacionadas às 

classes de Coisas e sua ordem dentro do SN da esquerda para a direita, considerando que a 

letra (p) é o primeiro modificador da seqüência de modificadores, e a letra (a) é o último 

modificador da seqüência, isto é, o mais próximo do núcleo (TUCKER, 1998, p. 212). 

Usaremos essas funções como categorias em nossa análise semântica dos SNs do nosso 

corpus. 

 

(a) qual é sua função 

(b) do que ele é feito 

(c) como funciona 

(d) que processo-chave foi aplicado a ele 

(e) onde é encontrado 

(f) quem o possui ou o criou 

(g) para quem foi feito ou será dado 

(h) de onde ele vem (tempo e lugar) 

(i) de que cor é 

(j) que características físicas ele tem 

(k) que idade ele tem 

(l) qual sua dimensão 

(m) que classificação afetiva o falante faz 

(n) como de alguma maneira ele foi afetado 

(o) quantos há 

(p) como ele se relaciona com outras Coisas da mesma classe 

 

Nos seguintes exemplos, iniciaremos a classificação pelo núcleo até o primeiro 

modificador, mais à esquerda. Os elementos com um asterisco são mutuamente excludentes. 

Nem sempre é possível construir exemplos que contenham todas as funções modificadoras 

propostas: 
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Exemplo de artefato e seus modificadores: 

 

(76) SN: other fantastic useful big new slim black Polish galvanized self-lighting electric 

titanium welding torch 

 

Artefato: torch (maçarico) 

Subclasse: welding (de soldagem) 

Para quem foi feito ou será dado: 

Dono ou criador:  

Local: 

Material: titanium (titânio) 

Mecanismo: electric/nuclear/gas (elétrico/nuclear/a gás) 

Propriedade interna: self-lighting (liga sozinho) 

Estado: galvanized (galvanizado) 

Procedência (lugar ou tempo): Polish (polonês) 

Cor: black (preto) 

Estado físico: slim (fino) 

Idade: new (novo) 

Dimensão: big (grande) 

* Qualidade: useful  (útil) 

* Categorização afetiva: fantastic (fantástico) 

* Estado afetado: poorly treated (maltratado) 

Categorização relativa: other (outro) 

 

 

Exemplo de humano e seus modificadores: 

 

(77) SN: other amazing little intelligent old retired Chinese army Colonel 

 

Ser humano: Colonel (coronel) 

Subclasse: army (exército) 

Procedência: Chinese (chinês) 

Estado: retired (reformado) 

Idade: old (velho) 
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Qualidade: intelligent (inteligente) 

Dimensão: little (pequeno) 

* Categorização afetiva: amazing (surpreendente) 

* Estado afetado: poorly treated (maltratado) 

Categorização relativa: other (outro) 

 

 

1.2.3 A estrutura do SN segundo Celse-Murcia et al 

 

Em sua gramática para alunos de ESL/EFL (CELSE-MURCIA et al,1998), os autores, 

a partir de um recorte funcionalista, estabelecem uma relação entre a LE e a LM, sempre que 

possível, e será de grande valia para nossa análise das interpretações dos SNs. 

Com relação à estrutura interna dos SNs, Celse-Murcia et al (1998) assim a 

esquematizam, incluindo os dois tipos de SNs: com modificadores antepostos e com 

modificadores pospostos. Ressaltaremos somente os exemplos com modificadores antepostos, 

que é o foco de nossa pesquisa: 

 

 

SN  ���� (det)3 (Exp. Adj.) Subst. (-pl.) (Exp. Prep.) 

 

Exemplos: 

 

(78) the funny clowns (os palhaços engraçados) 

(79) a perfect match (uma combinação perfeita) 

 

 

1.2.4 Tipos de adjetivos atributivos 

 

Com relação aos adjetivos atributivos, os autores ressaltam que esta posição do 

adjetivo é a posição mais característica para os adjetivos em inglês. Eles chamam a atenção 

para o fato de que embora muitos adjetivos possam aparecer tanto na posição atributiva 

quanto na predicativa, existe um tipo, os adjetivos de referência, que só ocorrem na posição 

atributiva e os dividem em oito categorias, baseados em Bolinger (1967 apud CELSE-

MURCIA, 1998, p.382): 
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(a) Adjetivos que mostram que a referência do núcleo já foi determinada: 

       

                particular (em particular) 

(80) the    same (mesmo)                          man I was seeking. (homem que eu estava 

                exact (exato)                                                               procurando) 

 

(b) Adjetivos que mostram a importância ou classificação do núcleo: 

 

                      main 

(81) their       prime              faults (seus defeitos principais) 

                      principal 

                      chief 

 

(c) Adjetivos que mostram que o núcleo é reconhecido por lei ou costume: 

 

                        lawful (legal) 

(82) the            rightful (legítimo)       heir (herdeiro) 

                        legal (legal) 

                        true (verdadeiro)  

 

(d) Adjetivos que identificam a referência do núcleo em si, e nos dizem (em parte) o que o 

substantivo núcleo significa e que não podem ocorrer depois do verbo be: 

 

(83) a medical doctor                            *a doctor is medical (um doutor é de medicina) 

      (um doutor em medicina) 

(84) an atomic physicist                        *a physicist is atomic (um físico é atômico) 

      (um físico atômico) 

(85) a reserve officer                             *an officer is reserve (um oficial é reserva) 

      (um oficial da reserva) 
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(e) Adjetivos que qualificam a  referência de tempo do núcleo: 

 

(86) the future king                                 (87) the former chairperson 

        (o futuro rei)                                            (o ex-diretor) 

(88) the present monarch                         (89) the previous occupant 

        (o atual monarca)                                    (o ocupante anterior) 

 

(f) Adjetivos que qualificam a referência geográfica do núcleo: 

 

(90) a Southern gentleman (um cavalheiro sulista) 

(91) the urban crisis (a crise urbana) 

(92) a rural mail carrier (um carteiro rural) 

 

(g) Adjetivos que intensificam ou enfatizam o núcleo: 

 

(93) a total stranger                                  (94) a mere child 

       (um completo estranho)                            (uma simples criança) 

(95) sheer fraud                                        (96) utter nonsense 

       (fraude clara)                                           (completo absurdo) 

 

(h) Adjetivos que mostram a exclusividade do núcleo: 

 

(97) the sole survivor (o único sobrevivente) 

(98) the only nominee (o único indicado) 

(99) a single individual (um único indivíduo) 

  

 

 Bolinger (1967 apud (CELSE-MURCIA et al, 1998, p. 388) também observou que 

freqüentemente existe algo semanticamente mais permanente ou característico com relação 

aos adjetivos atributivos antepostos a substantivos do que aos que aparecem pospostos a 

substantivos, que costumam refletir estados temporários ou eventos específicos. Os adjetivos 

atributivos tendem a rejeitar o temporário e o ocasional. 
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Exemplos: 

 

(100) the house was pink in the sunset  (a casa estava rosa no verão) -  temporário 

(101) the pink house (a casa rosa) - permanente 

 

1.2.5 Forma dos adjetivos 

 

 Outra definição de Celse-Murcia et al (1998, p. 385) relevante para nossa pesquisa com 

relação aos adjetivos envolve sua forma.  Os particípios presente e passado em inglês podem 

tanto funcionar verbalmente quanto adjetivamente. Ao funcionarem como adjetivos, estes 

particípios (presente e passado) podem ser modificados por substantivos ou advérbios para 

criar adjetivos compostos por particípio, como se segue: 

 

substantivo + particípio presente  ���� (102) a man-eating tiger (um tigre devorador de 

gente) 

substantivo + particípio passado  ���� (103) a flea-bitten dog (um cachorro cheio de pulgas) 

 

 Com relação a estes tipos de adjetivos, um falante não-nativo de inglês tem a tendência 

a generalizar demais o uso do –ing e produzir frases como esta: 

 

(104) *I am interesting in sports (uso de interesting no lugar de interested) 

 

 A diferença é que quando queremos usar um adjetivo para nos referirmos à pessoa que 

experimenta a emoção, devemos usar o particípio passado. Se queremos nos referir à causa da 

experiência, devemos usar o particípio presente. 

 

(105) Francis is interested in sports. Interested refere-se à pessoa que experimenta a emoção.  

         (Francis é interessado em esportes) 

(106) Sports are interesting to Francis. Interesting refere-se ao que causa a emoção.  

        (Esportes são interessantes para Francis.) 

 

 Bolinger (1967 apud (CELSE-MURCIA et al, 1998, p. 385) observa que adjetivos 

compostos formados com o particípio presente tendem a refletir uma ação habitual ou 

costumeira: 



 40 

(107) Carnivores are animals that eat meat. � Carnivores are meat-eating animals.              

(Carnívoros são animais que comem carne) � (Carnívoros são animais comedores de 

carne.) 

 Uma observação pertinente à nossa pesquisa é o fato de que esta confusão entre os 

particípios presente e passado também é comum na leitura desses adjetivos, que 

freqüentemente são confundidos pelos alunos de Inglês Instrumental. 

 

 

1.2.6 Ordem dos adjetivos atributivos 

 

 A ordem dos adjetivos tem sido discutida por lingüistas tradicionais e estruturais. 

Partindo do ponto de vista funcionalista, Sledd (1959 apud (CELSE-MURCIA et al,1998, 

p.393) recomenda a seguinte ordem para os adjetivos atributivos: 

 

1º pré-determinante 

2° determinante-núcleo 

3° pós-determinante 

4° intensificador 

5° adjetivo descritivo 

6° modificador (adjetivo ou substantivo) 

7° substantivo-núcleo (o substantivo que está sendo modificado) 

 

Exemplos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 All (of) the dozen very long-
stemmed 

American-
beauty 

roses 

 Both (of) John´s last quite rare history books. 

Quadro 2 – ordem dos modificadores segundo Sledd. 

 

(108) (Todas as doze rosas de Beleza Americana de cabos muito longos.) 

(109) (Os dois últimos livros de história de John bastante raros.) 

 

 Bailey (1975 apud CELSE-MURCIA et al,1998, p.393) aponta que a quinta categoria 

pode ser subdividida em várias outras categorias e que estas categorias possuem uma ordem 
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relativamente fixa que raramente é violada. A ordem destes elementos no SN é a que se 

segue: 

 

1° determinante 

2° adjetivo subjetivo ou avaliativo 

3º adjetivo de medida 

4° adjetivo de cor 

5º adjetivo de material 

6° substantivo-núcleo 

 

Exemplos: 

 

1 2 3 4 5 6 

 The poor little pink plastic doll 

 An ugly old gray wooden statue 

Quadro 3 – ordem dos modificadores segundo Bailey 

 

(110) (A pobre pequena boneca rosa de plástico.)  

(111) (Uma feia velha estátua cinza de madeira.) 

 

 Ainda com relação à coordenação de adjetivos atributivos, Celse-Murcia et al (1998, p. 

394) ressaltam que dois ou mais adjetivos atributivos às vezes são separados por vírgulas se 

houver repetição (intensificação) de um mesmo adjetivo ou se os dois adjetivos forem da 

mesma classe e não forem incompatíveis, isto é, não seria semanticamente errado usar apenas 

um deles. 

 

Ex.: (112) big, big ice-cream cone (uma casquinha de sorvete muito grande) 

       (113) charming, attractive host (uma hóspede atraente, charmosa) 

 

 

1.2.7 Palavras compostas 

 

Celse-Murcia et al (1998) observam que as línguas germânicas, no caso de nosso 

estudo, o inglês, fazem grande uso da composição para formar novas palavras, enquanto que 
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outras línguas usam bem menos este processo (aqui poderíamos incluir o português) e de 

acordo com Collins Cobuild English Grammar (apud CELSE-MURCIA et al, 1998, p.35), 

praticamente qualquer substantivo pode modificar outro substantivo em inglês, derivação que 

em português não é muito comum. 

Os autores ainda acrescentam que estudantes de ESL/EFL que falam uma LM com 

pouca derivação por composição ou com regras diferentes para este tipo de derivação “podem 

ter problemas em entender e usar palavras compostas em inglês” (CELSE-MURCIA, 1998, 

p.35).  Acrescentam que este aluno “pode inverter a ordem dos elementos em uma palavra 

composta na tentativa de usar a composição na fala ou na escrita” (CELSE-MURCIA et 

al,1998, p.35) e cita como exemplo: 

 

(114) tablewine (que muitos alunos não-nativos de inglês usariam *wine table 

equivocadamente quando quisessem se referir a vinho de mesa) 

 

Vale acrescentar que esta é uma observação que pode ser usada também quando  

alunos tentam interpretar esta palavra composta em um texto em inglês e acabam por traduzi-

la como mesa de vinhos no lugar de vinho de mesa, devido ao uso de estratégias da LM para 

interpretá-la. 

 

 

1.3 O ponto de vista semântico-cognitivo 

 

 A semântica é o foco principal da Lingüística Cognitiva, já que existe uma intrínseca 

relação entre gramática e significado (LANGACKER, 2000), segundo este ponto de vista. 

Como nossa pesquisa aborda a interpretação semântica e sintática dos SNs, veremos a seguir 

como autores da Semântica e de Lingüística Cognitiva abordam a modificação. 

 

 

1.3.1 Substantivo, adjetivo e modificação segundo Frawley 

 

 Segundo Frawley (1992, p. 62), todo estudante ocidental sabe que “um substantivo é um 

nome de uma pessoa, lugar ou coisa e, assim, define um substantivo por sua representação 

semântica.”. No entanto, este autor aponta duas observações que ameaçam este ponto de vista 

sobre a língua. Primeiramente, existem muitas coisas que são substantivos mas não são 
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exatamente coisas, lugares ou pessoas. Usaremos como exemplo maciez, que é um 

substantivo, mas não parece representar imediatamente uma coisa. Em segundo lugar, 

Frawley ressalta que um substantivo não é uma classe nocional, algo definido por seu 

conteúdo conceitual, e sim uma classe de forma, algo que é definido por suas propriedades 

estruturais ou formais (LYONS 1966, 1968 apud FRAWLEY, 1992, p.62). Pode-se 

reconhecer um substantivo por meio de outras categorias que ocorrem juntamente com ele. A 

despeito da variação de seu conteúdo nocional, maciez é um substantivo porque ocorre com o 

artigo definido:  

 

(115) a maciez do algodão  

 

  A conclusão a que se chega é a de que substantivos não são sempre pessoas, lugares ou 

coisas, mas pessoas, lugares e coisas acabam sendo substantivos (GIVÓN, 1984; 

LANGACKER 1987a, 1987b apud FRAWLEY, 1992, p.63). 

 Givón (1979, 1984 apud FRAWLEY, 1992, p.439) argumenta que a maioria das formas 

gramaticais reflete uma escala de estabilidade temporal percebida dos fenômenos que 

denotam. Os substantivos representam as mais temporariamente estáveis, os verbos as menos 

temporariamente estáveis enquanto que os adjetivos estariam entre essas duas. Frawley (1992) 

acrescenta que o que faz de uma entidade (substantivo) uma entidade é sua relativa 

atemporalidade e finaliza resumindo que as entidades, um fenômeno conceitual e ontológico 

do discurso, relativamente estável e atemporal, motivam a classe de forma. 

 Segundo Langacker (1975b, apud FRAWLEY, 1992, p. 67), um substantivo designa 

uma região no espaço conceitual.  Em sua teoria, a densidade e a interconectividade das 

regiões nos domínios cognitivos explicam porque os substantivos são mais facilmente 

lembrados, adquiridos mais cedo e traduzidos mais facilmente de uma língua para a outra. 

 Focalizaremos nesta seção os conceitos de propriedade, ou conceitos adjetivos, que são 

aquelas qualidades que se apresentam como adjetivos ou como formas similares aos adjetivos, 

que chamamos de modificadores. Frawley (1992) conclui que a modificação é o meio pelo 

qual uma língua restringe ou delimita um domínio e em seguida o autor descreve as classes de 

conceitos de propriedade que as línguas geralmente representam como adjetivos. 

 Baseado nos conceitos de propriedade do extenso estudo entre línguas a respeito do 

adjetivo de Dixon (1982), Frawley (1992, p. 447) analisa seis categorias dos conceitos de 

propriedade: cor, valor, idade, propensão humana, propriedades físicas e quantidade. Além 

dessas seis, Dixon (1982) analisa outras duas em seu trabalho, embora Frawley  não as inclua 
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em seu estudo por uma questão de falta de espaço: dimensão e velocidade. Frawley ainda 

acrescenta que as três primeiras categorias são as mais universais, as quais todas as línguas 

tendem a representar como modificadores independentes. 

 Não é objetivo nosso estudar pormenorizadamente estas categorias, já que estamos 

enfatizando a interpretação dos modificadores por alunos de Inglês Instrumental e, para tal, 

basta-nos conhecer os tipos de categorias em que estão divididos os modificadores e a 

descrição de cada uma delas 

 

a) Cor (FRAWLEY, 1992, p. 447) 

 Um termo básico de cor é uma forma monolexêmica (um morfema) que ocorre nos 

idioletos de todos os falantes. É psicologicamente saliente para eles, refere-se a uma ampla 

classe de objetos e possui um significado que não está incluído no significado de qualquer 

outro termo de cor. 

 

b) Valor (FRAWLEY, 1992, p. 452) 

 Segundo Dixon (1982) as propriedades de valor englobam todos os significados de 

avaliação ou mérito, em qualquer grau. Todos os exemplos usados por Dixon nada mais são 

do que uma extensão dos conceitos de bom e mau.  Desta forma, as línguas freqüentemente 

representam graus de ser bom ou mau como: excelente, maravilhoso, horrível, terrível.  

 

c) Idade (FRAWLEY, 1992, p. 455) 

 Dixon (1982) refere-se à idade como implicando em velho, jovem, novo. O que sugere 

que esta categoria está baseada na idade cronológica. Mas Wierzbicka (1986, apud 

FRAWLEY, p.455) já considera que a categoria está organizada em mais ou menos recente.  

 

d) Propensão humana (FRAWLEY, 1992, p. 458) 

 Esta classe cobre uma coleção bem heterogênea de noções associadas com o estado 

mental humano e características comportamentais humanas. Frawley (1992) divide estas 

propriedades em três subclasses. Na língua inglesa temos: 

 

Estado mental: jealous, happy, ashamed, confident, loyal, drunk, kind, smart, generous 

(ciumento, feliz, envergonhado, confiante, leal, bêbado, gentil, esperto, generoso) 

Estado físico: weak, strong, robust, sore, thirsty, hungry (fraco, forte, robusto, dolorido, 

sedento, faminto) 
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Comportamento: funny, argumentative, disorderly (engraçado, argumentativo, desordeir) 

 

e) Propriedades físicas (FRAWLEY, 1992, p. 463) 

 As categorias físicas incluem todos os tipos de atributos físicos não humanos. Frawley 

subdivide estas propriedades em sete tipos: 

 

Sentido: loud, soft, quiet, noisy, smelly, savory, salty, sweet, sour... (alto, suave, barulhento, 

malcheiroso, salgado, saboroso, doce, azedo...) 

Consistência: hard, soft, rubbery, rigid... (duro, macio, borrachudo, rígido...) 

Textura: rough, smooth, tacky, bumpy, pitted, crusty… (áspero, liso, gosmento, rugoso, 

esburacado, cascudo...) 

Temperatura: hot, cold, cool, tepid, warm, lukewarm, icy... (quente, frio, fresco, tépido, 

quente, morno, gelado...) 

Edibilidade: raw, cooked, ripe, burnt, roasted, baked... (cru, cozido, maduro, queimado, 

assado...) 

Substanciabilidade:  heavy, light, fat, thick, thin, full, empty, runny… (pesado, leve, gordo,  

espesso, magro, cheio, vazio, fluido...) 

Configuração:  sharp, dull, blunt, broken, whole, arable, primed... (afiado, fosco, embotado, 

quebrado, inteiro, arável, carregado...) 

 

f) Quantidade (FRAWLEY, 1992, p. 464) 

 Nesta classe, incluem-se todos os tipos de denotação de quantidade, explicitamente 

numéricas ou não. Consideramos os fatos semânticos básicos dos determinantes que 

chamaremos de quantificadores. 

 

 

1.3.2 Ordem dos modificadores 

 

 Baseado nos estudos de Dixon e Hetzron, Frawley conclui que “existe uma `ordem 

natural’ para os modificadores.” (FRAWLEY, 1992, p. 480) e que há uma dependência 

conceitual inerente entre os conceitos de propriedade. 

 Ao responder que tipo de objeto formal é um modificador, Frawley conclui que os 

“modificadores são funções lógicas que mapeiam de domínio para domínio; não são 

realmente propriedades de verdade” (1992, p. 480). 
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 Existem dois problemas com relação à ordem dos modificadores quando se estuda as 

várias línguas. Primeiro, existe uma ordem razoavelmente fixa dos modificadores nos SNs 

dentro das línguas. Em inglês, por exemplo (FRAWLEY, 1992, p. 481): 

 

(116) those many little sick children (aquelas muitas pequenas crianças doentes) 

(117) *many little those sick children 

 

 No exemplo (115) temos a ordem natural normalmente usada, já em (116) a ordem está 

embaralhada. 

 

 Da mesma forma, em português, dizemos: 

 

(118) aquelas muitas pequenas crianças doentes       e não 

(119) *muitas pequenas aquelas doentes crianças 

 

 Os exemplos (117) e (119) não são inaceitáveis por causa de razões estruturais, porque 

mantivemos o núcleo da expressão – o substantivo denotando o domínio – na posição correta 

para cada língua (children e crianças), e sim por causa de uma ordem “natural” de uso dentro 

da língua. 

 O segundo problema é que mesmo a ordem dos modificadores sendo rígida de língua 

para língua, dentre as línguas há diferentes ordens para os modificadores. 

 Com relação ao português, as gramáticas de língua portuguesa pesquisadas em nosso 

trabalho, Rocha Lima (1987), Cunha (1972) e Bechara (2006) não estabelecem nenhuma 

ordem preferencial dos adjetivos com relação a sua semântica. Na verdade, parece não haver 

um tratamento profundo deste assunto pelos gramáticos de modo geral, como aponta Almeida 

(2007), havendo muitas lacunas a serem preenchidas de acordo com essa autora..   

 Em seu trabalho sobre a colocação dos adjetivos no SN em português, Almeida (2007) 

aponta para a necessidade de uma maior pesquisa sobre esse tema a fim de que alunos de 

português como segunda língua possam entender como se comportam os adjetivos atributivos 

em português com relação a sua colocação nos SNs. Almeida cita a gramática de Cunha e 

Cintra (2001 apud ALMEIDA, p. 3) como uma das poucas que desenvolvem esse tema: 
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Por tratá-la sob a rubrica “colocação do adjetivo adjunto adnominal”, 
[Cunha e Cintra] distinguem as condições sintáticas em que é oferecida ao 
adjetivo mais de uma possibilidade posicional em relação ao núcleo do 
sintagma nominal. Segundo os autores, o adjetivo em função de adjunto 
adnominal ocorre com mais freqüência depois do substantivo que ele 
qualifica, de acordo com a ordem direta da oração declarativa, que 
corresponde à seqüência progressiva do enunciado lógico. Quando o 
adjetivo aparece anteposto ao substantivo, segue a chamada ordem inversa, 
característica nas formas afetivas da linguagem, em que a anteposição de 
um termo é, via de regra, uma forma de realçá-lo. Feitas essas 
considerações, os autores dedicam um espaço razoável ao tema em sua 
referida obra. Em primeiro lugar, estabelecem que, uma vez que a seqüência 
substantivo + adjetivo predomina no enunciado lógico, o adjetivo posposto 
possui valor objetivo (noite escura, rapaz bom, dia triste, campos verdes e 
que, sendo a seqüência adjetivo + substantivo provocada pela ênfase dada 
ao qualificativo, o adjetivo anteposto assume um valor subjetivo (escura 
noite, bom rapaz, triste dia, verdes campos. 
 
 

 A autora ainda discorre sobre a complexidade e flexibilidade da colocação dos adjetivos 

em português, antepostos e pospostos, e cita Perini (2005, apud ALMEIDA, p. 4-6) e suas 

nove posições fixas dos integrantes do SN em português. 

 Devido a essa flexibilidade da ordenação dos adjetivos atributivos na língua portuguesa, 

torna-se difícil muitas vezes para o leitor brasileiro perceber que há uma ordenação 

preferencial dentro da língua inglesa para seus modificadores, causando, assim, problemas de 

interpretação na leitura dos SNs em inglês. 

 Outra peculiaridade da língua portuguesa é que, diferentemente da língua inglesa, não é 

comum o uso, seja na escrita, seja na fala, de vários modificadores um após outro referindo-se 

a um mesmo núcleo, como ocorre em inglês, sejam pospostos ou antepostos. Causa 

estranheza ao leitor brasileiro, e conseqüente dificuldade em sua interpretação, uma série de 

modificadores antepostos encontrados em SNs da língua inglesa, escrita principalmente, e que 

possuem uma lógica semântica em sua ordenação. 

 Ilustrando as ricas possibilidades dos modificadores antepostos na língua inglesa, a 

seguir um exemplo de como se pode expandir um modificador anteposto em um SN 

(KURLAND, 2008, p. 4): 

 

(120) the book (o livro) 

(121) the history book (o livro de história) 

(122) the American history book (o livro de história americana) 

(123) the illustrated American history book (o livro ilustrado de história americana) 



 48 

(124) the recent illustrated American history book (o recente livro ilustrado de história           

americana) 

(125) the recent controversial illustrated American history book (o recente controvertido 

livro ilustrado de história americana) 

 

 Fazendo um paralelo com a língua espanhola, podemos usar as observações de Frawley 

(1992, p. 492) com relação à proximidade do modificador com o núcleo. O autor aponta que 

na língua espanhola (e podemos afirmar o mesmo em português) é comum o modificador vir 

após o núcleo. Não é tão comum o modificador aparecer antes do núcleo, e que, quando isto 

acontece, considera-se que o modificador está distante do núcleo, já que esta não é sua 

posição mais comum dentro da língua, e que o modificador é considerado próximo ao núcleo 

quando é posposto a ele nesta língua: 

 

(126) un triste empleado (um triste empregado) - distante do núcleo, segundo Frawley, por 

não ser a posição mais comum na língua espanhola  

 

(127) un empleado triste (um empregado triste) - próximo ao núcleo, segundo Frawley, por 

ser a posição mais comum na língua espanhola  

 

 Devido à semelhança com o espanhol, podemos afirmar o mesmo com relação à língua 

portuguesa, de acordo com o que já mencionamos anteriormente em Cunha (1972, p.268). 

 Frawley baseado em argumentos de Quirk e Hetzron (1973, 1978 apud FRAWLEY, 

1992, p. 483) estabelece uma escala em que os modificadores são ordenados: subjetividade e 

avaliação. Quanto mais perto o modificador estiver do núcleo, mais provavelmente ele será 

verificado de maneira objetiva como uma propriedade atribuída - será mais impessoal. Por 

outro lado, quanto mais distante o modificador estiver de seu núcleo, mais subjetivo, mais 

pessoal será. Este último está sujeito a um desacordo maior sobre sua aplicabilidade dentre os 

vários autores. 

 Portanto, em português, um modificador anteposto (segundo Frawley, mais distante do 

núcleo) será mais subjetivo e um modificador posposto será mais objetivo, como também já 

vimos em Cunha (1972, p.268, 270). 

 Baseados nesta definição, podemos concluir que propriedades tais como idade, cor, 

forma, material e constituição física provavelmente aparecerão mais próximas do núcleo na 

língia inglesa. 
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Contrastando com essas, as expressões de valor e propensão humana estão mais no 

âmbito do julgamento e, portanto, ficam mais distantes do núcleo. Segundo Hetzron (apud 

FRAWLEY, 1978, p. 485) a tendência esmagadora é que as expressões avaliativas antecedam 

as de tamanho e cor, por exemplo, por serem obviamente mais subjetivamente determináveis 

do que estas duas últimas.  

Não obstante, Frawley ainda vê certas limitações a essa definição quando aplicada às 

línguas de modo geral e estabelece outra definição mais abrangente. Este autor estabelece a 

noção de modificação intencional e modificação extensional. Por intencional entende-se que 

seja mais subjetiva e por extensional, mais objetiva.  

 “Um modificador é intencional se, na sua modificação de um domínio, faz referência 

essencial às características que envolvem a denotação do domínio.” Já um modificador 

extensional “[...] faz referência ao domínio como um todo, quaisquer que sejam suas 

propriedades constituintes.” (FRAWLEY, 1992, p. 487, 488) 

 

Ex.: (128) dark old house (uma casa velha e escura) 

 

 Para Frawley (1992, p. 490), os modificadores old e dark (mal iluminada) são diferentes 

com relação a house. Neste exemplo, old é interpretado de acordo com o domínio geral de 

idade como um todo e é extensional. Já dark house “é assim por virtude de suas características 

constituintes, como iluminação, janelas, etc.” intencional, portanto.  Frawley conclui que 

modificadores intencionais precedem os extensionais, e que aqueles denotam propriedades 

bem distantes daquelas denotadas pelos modificadores extensionais. 

 O distanciamento do domínio modificado (núcleo) é uma função da intencionalidade da 

modificação, mais subjetiva, portanto, e não uma função do tipo de conceito de propriedade 

que o modificador denota. 

 Concluindo, Frawley mais uma vez aponta, baseado nestes fatores há pouco 

mencionados, que os modificadores não denotam conceitos de propriedade e sim mapeiam 

propriedades com outras propriedades e denotam funções. 
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1.3.3 A Linguística Cognitiva 

 

A escolha do viés da Lingüística Cognitiva tem uma razão de ser devido à natureza 

semântico-estrutural do nosso estudo, já que uma das características básicas da gramática 

cognitiva é a importância dada ao significado, como podemos verificar em Passeggi: 

 

[...] o significado é tão central para a linguagem que ele deve ser o foco 
principal do seu estudo. As estruturas lingüísticas têm a função de expressar 
significados e, portanto, os mapeamentos entre significado e forma são 
temas principais da análise lingüística. As formas lingüísticas, nessa 
perspectiva, estão intimamente ligadas às estruturas semânticas ,que se 
destinam a expressar. As estruturas semânticas de todas as unidades 
lingüísticas significativas podem e devem ser investigadas. (ICLA, 2006 
apud PASSEGGI, 2006, p. 1, tradução do autor) 
 

 

 Gramática Cognitiva é segundo Taylor (2002, p. 3) “O nome que Ronald Langacker deu 

a sua teoria de linguagem que vem desenvolvendo desde a metade da década de 70.”  “A 

Gramática Cognitiva origina-se da idéia de que a linguagem é essencialmente e inerentemente 

simbólica por natureza. As expressões lingüísticas simbolizam, ou representam 

conceitualizações.” (TAYLOR, 2002, p. 20) 

 De acordo com a tese simbólica, que basicamente defende que a linguagem é 

essencialmente um meio de se relacionar som e significado, qualquer expressão lingüística, 

quer seja uma única palavra, um morfema, um sintagma, uma frase ou mesmo um texto 

inteiro possui a seguinte organização (TAYLOR, 2002, p. 21): 

 

Os três elementos de todas as expressões lingüísticas 

 

 

 

 

                               relação simbólica  

 

 

 Ainda com o intuito de reforçar nossa escolha por este paradigma, citamos Taylor 

novamente (2002, p.186): “[...] uma das maiores realizações da Gramática Cognitiva tem sido 

   estrutura 
 fonológica 

 estrutura 
semântica 
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na área da análise semântica e em elucidar a motivação semântica de estruturas sintáticas e 

morfológicas.”  

 

 

1.3.4 O SN e seus constituintes segundo Taylor 

 

 Segundo Taylor (2002, p. 343), existe uma distinção clássica entre a categoria lexical 

substantivo e a categoria sintática sintagma nominal (SN). Ele cita como exemplos:  

 

(129) house (casa) - substantivo  

(130) the house (a casa) - SN 

(131) an old house (uma casa velha) - SN 

(132) those three houses (aquelas três casas) -  SN 

  

 Conforme defende Taylor: “Um substantivo designa um tipo de coisa, um SN designa 

uma instanciação do tipo.” (2002, p. 343). Ainda segundo este autor, os SNs podem mostrar 

uma complexidade interna considerável. Sua estrutura sintática é composta por um 

substantivo, modificadores opcionais, determinantes e/ou quantificadores. Ao focalizarmos a 

organização conceitual dos SNs, identificamos quatro componentes: 

 

• Especificação: um substantivo sozinho designa um tipo. Um tipo pode ser 

especificado em maior detalhe pela adição de modificadores adjetivos.  

(133) big house (casa grande) também designa um tipo, entretanto um tipo mais      

específico que casa apenas; 

• Instanciação: é a relação entre o tipo (designado pelo substantivo juntamente com 

seus modificadores, se houver) e suas instanciações (que são os candidatos a serem 

escolhidos pelo SN); 

• Quantificação: está relacionada ao número ou a quantidade da instanciação 

designada; 

• Fundamentação: é o processo pelo qual o falante localiza a instanciação designada a 

partir da perspectiva do evento do discurso. Diferenças entre definido e indefinido, 

específico e não específico são aspectos da fundamentação. 
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 Taylor (2002, p. 344-345) conclui que um SN tem uma estrutura organizada em 

camadas conceituais: 

 

(fundamentação(quantificação(instanciação(especificação(tipo))))) 

 

Ex.:    (134) (the(three((big(houses)))))   (as três casas grandes) 

 

 A análise de SNs seria um problema relativamente fácil se a estrutura conceitual 

definida acima correspondesse diretamente à estrutura sintática, como no exemplo acima. No 

entanto, existem fatores que dificultam essa relação. Por exemplo, a instanciação é sempre 

afetada por algum outro processo, enquanto que a fundamentação pode ser afetada pelos 

quantificadores bem como pelos determinantes. A interação dos quantificadores com a 

fundamentação e a instanciação é especialmente complexa. Como conseqüência, a estrutura 

conceitual de um SN, raramente, ou nunca, se relaciona à estrutura morfossintática. É este 

aspecto, acima de tudo, que torna o estudo dos SNs complexo e controvertido.  (Taylor, 2002, 

p. 344-345). 

 Taylor ainda faz outra observação, dessa vez com relação a palavras compostas, de 

estrutura substantivo + substantivo (que ele chama de [N1 N2]).  Ele comenta que este SN: 

 

[...] normalmente designa um tipo de substantivo (N2) que possui algum tipo 
de relação com o substantivo (N1) e que este tipo de relação não está 
explicitamente codificada. A maneira pela qual uma palavra composta pela 
estrutura [N1 N2] é interpretada em qualquer caso dado depende 
crucialmente do conhecimento conceitual pertinente a [N1] e a [N2] e dos 
tipos de relação que podem plausivelmente existir entre eles.  (TAYLOR, p. 
99, 2002) 
 

 Taylor acrescenta que as palavras compostas por substantivos são semanticamente 

vagas e que a leitura final de uma expressão não é somente um produto de suas partes, mas 

emerge em relação ao que se presume que seja plausível ou possível. Cita os seguintes 

exemplos para comprovar isso (p. 100): 

 

(135) water pistol (pistola de água) - um tipo de pistola que possui um tipo de relação com a 

água: é uma pistola que esguicha água. 
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(136) water truck (caminhão de água) – aqui a relação já é diferente da anterior: um 

caminhão que transporta água 

 

(137) water skis (eskis aquáticos) - eskis que podem ser usados na água 

 

  

1.3.5 Perfil e base 

 

 Taylor (2002) estabelece a noção de perfil e base usando o exemplo da palavra 

hipotenusa que já foi usado por Langacker (2000) e Fillmore (1985 apud TAYLOR, 2002, 

p.193), partindo da definição conhecida de que “uma hipotenusa é o lado mais longo de um 

triângulo retângulo, o lado que é oposto ao ângulo reto.” (TAYLOR, 2002, p. 192). 

 Uma hipotenusa nada mais é do que uma linha reta. A palavra hipotenusa perfila 

(designa) esta linha reta. No entanto, é necessário que se tenha a noção do que é um triângulo 

retângulo e de que um dos seus lados é chamado de hipotenusa. Portanto, o triângulo 

retângulo constitui a base.  O triângulo não é designado (perfilado) pela palavra hipotenusa, 

mas o perfil seleciona uma faceta da base (o triângulo retângulo) e a faz proeminente. 

 No entanto, a palavra hipotenusa não é sinônimo de linha reta. O conceito de 

hipotenusa consiste no conhecimento do perfil contra uma base apropriada. Como resume 

Taylor (2002, p. 194): 

 

[...] o perfil se destaca em alto-relevo contra uma base. O valor semântico de 
uma expressão não reside nem na base nem no perfil isoladamente, mas em 
sua combinação; deriva da designação de uma entidade específica 
identificada e caracterizada por sua posição dentro de uma configuração 
mais ampla.  
 
  

 Taylor observa que os SNs possuem um perfil, bem como os próprios substantivos. Na 

verdade, acrescenta que todas as expressões lingüísticas perfilam (designam) alguma coisa ou 

outra. “Um substantivo sozinho perfila um tipo de entidade enquanto que um sintagma 

nominal perfila uma instanciação em particular do tipo.” (2002, p. 194). 
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1.3.6 Domínio 

 

 É necessário fazermos uma distinção de perfil/base e domínio. Uma base de uma 

expressão é o conteúdo conceitual evocado necessária e intrinsicamente por uma expressão 

enquanto que o domínio é uma configuração de conhecimento mais generalizada. 

 Retomemos o exemplo de hipotenusa para esclarecer esta diferença que nem sempre é 

tão clara. O conceito de triângulo retângulo é intrínseco ao conceito de hipotenusa porque 

não se poderia conceitualizar hipotenusa sem uma referência a um triângulo retângulo. No 

entanto, existe um grande grupo de conceitos (hipotenusa, triângulo, ângulo reto, linha reta) 

que só podem ser compreendidos a partir de noções gerais de geometria plana, de figuras 

geométricas e estas, por sua vez, a partir de conceitualizações gerais de espaço. Portanto, a 

geometria plana, ou de forma mais geral ainda, o espaço, constitui o domínio a partir do qual 

os triângulos e suas propriedades são conceitualizados. (TAYLOR, 2002, p. 196) “Um 

domínio pode ser definido como qualquer configuração de conhecimento que forneça o 

contexto para a conceitualização de uma unidade semântica.” De acordo com Quine (1960, p. 

103 apud TAYLOR, 2002, p.448, 449): 

 

(138) red houses (casas vermelhas)  - coisas que são red (vermelhas) e houses (casas). 

 

Algo é uma “red house” (casa vermelha) se ela está na interseção de coisas que são 

“red” (vermelhas) e coisas que são “houses” (casas). Mas Taylor argumenta que essa visão de 

adjetivo-substantivo não funciona porque a maioria dos substantivos e dos adjetivos possui 

estruturas semânticas bastante complexas.  

Neste exemplo, o que é uma casa vermelha? Ela é vermelha só por fora, ou talvez ela 

tenha uma dependência que está pintada de vermelho e por isso nos referimos a ela como “a 

casa vermelha”? Além disso, há uma gama de nuances de vermelho, da cor de telha ao 

laranja-avermelhado. E a noção de vermelho irá depender do que está sendo descrito: cabelo 

vermelho, alface vermelha, olhos vermelhos.  

 Assim, em um SN, segundo Taylor (2002), o adjetivo modifica não o perfil do 

substantivo, mas alguma entidade na base do substantivo. Além do mais, com muita 

freqüência, os adjetivos não designam simplesmente uma propriedade como tal, a qual se 

agrega a uma entidade na estrutura semântica do substantivo, mas podem evocar vários tipos 

de relações e processos, bem como coisas que participam nessas relações e processos não-

perfilados. Então “colocar um adjetivo ao lado de um substantivo pode ativar uma interação 



 55 

complexa entre as estruturas semânticas” dos dois itens. Alguns exemplos para ilustrar este 

fato (TAYLOR, 2002, p. 450): 

 

(139) beautiful dancer: (belo dançarino/dançarino belo) dançarino designa (perfila) uma 

pessoa que participa de um processo.  Belo pode modificar a entidade perfilada, isto é, o 

dançarino como pessoa, ou pode caracterizar o processo no qual a pessoa está envolvida. Um 

belo dançarino pode ser alguém que dança belamente em vez de uma pessoa que é um 

dançarino e que é belo (como pessoa). 

 

(140) old friend: (velho amigo/amigo velho) Este exemplo também ilustra a interação entre a 

estrutura semântica do adjetivo e do substantivo. Old (velho) é um termo dimensional, que 

caracteriza uma entidade como aquela que existiu ou se manteve por um período de tempo 

excedente a alguma norma (determinada pelo tipo de coisa em questão). Assim, um prédio 

velho é velho para um prédio. Mas consideremos old friend.  Friend é um substantivo 

relacional que perfila uma pessoa em termos de sua participação em uma relação. Se old for 

aplicado ao perfil de friend, old friend designará uma pessoa velha (um amigo de idade).  Old 

também é capaz de caracterizar uma relação de amizade como aquela que continua por um 

longo período de tempo; desta forma, um velho amigo (old friend) é alguém que tem sido 

amigo por um longo período de tempo, sem necessariamente a pessoa ser velha. (Existe ainda 

uma terceira interpretação de old friend, a saber  ex-amigo – uma interpretação que talvez seja 

mais direta em  old colleague, old school-mate (velho colega de sala). O que está em questão 

aqui é a existência de uma relação anterior a algum tempo com relação a um tempo de 

referência.. 

 Vale à pena ressaltar que, se para um nativo estas várias possibilidades muitas vezes 

dificultam a interpretação, principalmente na língua escrita, podemos imaginar que para um 

leitor de língua portuguesa torna-se ainda mais complexa esta interpretação.  

 Como observa Cunha (1972), em nossa língua usamos os adjetivos antes dos 

substantivos quando queremos dar uma significação mais subjetiva ou afetiva. Assim sendo, 

nos exemplos beautiful dancer e old friend teríamos: dançarino belo com uma interpretação 

mais objetiva, alguém que é belo como pessoa, e belo dançarino como alguém que dança 

belamente; amigo velho seria um amigo que é velho como pessoa e  velho amigo  uma pessoa 

que conhecemos há um longo tempo. 
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 Outro caso de combinação substantivo + substantivo que merece atenção na língua 

inglesa é o caso genitivo, especialmente se o substantivo “possuído” é semanticamente 

complexo. Taylor (2002, p.453) usa o exemplo: 

 

 (141) John´s car (o carro de John) 

 

 Esta é uma instanciação específica de car a partir da perspectiva do “possuidor”, isto é, 

John. O possuidor nomeia um “ponto de referência” que nos dá um acesso conceitual à 

entidade possuída. Normalmente este acesso é conseguido ao evocar-se algum tipo de relação 

entre o possuidor e a coisa possuída. Automaticamente esta relação é a de posse, no sentido 

estrito da palavra. Dessa forma, John´s car seria normalmente interpretado como o carro que 

John possui. Mas outras relações poderiam ser evocadas: poderia ser o carro que John 

projetou, o que ele construiu ou até mesmo aquele que ele sonha ter um dia. 

 “As relações que estão implícitas na estrutura semântica de um substantivo possuído 

podem afetar o leque das interpretações plausíveis de uma construção possessiva.” 

(TAYLOR, 2002, p. 454). 

 Uma última e pertinente observação com relação às noções de domínio e perfil/base é 

que muitos autores usam domínio como sinônimo de perfil/base, como Frawley (1992), por 

exemplo. Na nossa análise dos dados, usaremos o termo domínio como uma configuração de 

conhecimento mais generalizada. 

 

 

1.4 O ponto de vista etimológico  

 

 A etimologia dos elementos que compõem um SN é fator importante para sua 

interpretação. A classificação do léxico segundo sua etimologia é abordada nas aulas de 

Inglês Instrumental a fim de abordar as características de cada tipo de palavra, como ela foi 

formada e qual sua origem, a fim de facilitar sua interpretação e do SN da qual ela faz parte. 

 

1.4.1 Palavras cognatas  

 

  Chamamos de palavras cognatas ou transparentes aquelas palavras em inglês e 

português que possuem a mesma etimologia e o mesmo significado nas duas línguas. Os 

cognatos podem ser idênticos, quando a ortografia é exatamente igual à do português; 
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parecidos, quando uma ou duas letras são diferentes, ou podem não ser tão transparentes, 

quando apenas o radical é o mesmo. Estas palavras são de origem latina ou grega (KATO, 

1999; KLEIMAN, 1985) normalmente. 

Ex.emplos: 

 
 

Cognatos idênticos ou 
parecidos 

Cognatos não transparentes 

(142) real (real)    (143) institution (instituição) 
(144) president     (presidente) (145) consolidate (consolidar) 
(146) candidate (candidato) (147) society (sociedade) 

Quadro 4 – cognatos idênticos ou parecidos e cognatos não transparentes. 

 

 

1.4.2 Falsos cognatos e cognatos enganosos 

 

  Normalmente as pessoas referem-se aos falsos cognatos como aquelas palavras em 

inglês que se parecem na forma escrita com palavras em português, entretanto possuem 

significados diferentes nas duas línguas. Na verdade existem dois tipos de palavras que se 

parecem com português, mas possuem significados diferentes nas duas línguas:  elas podem 

ter etimologias iguais, mas seus significados serem diferentes, são os cognatos enganosos ou 

ter etimologias diferentes, mas parecerem-se fonológica ou morfologicamente, são os falsos 

cognatos (SANTOS, 1981). 

 

Cognatos enganosos 

 

VOCÁBULO SIGNIFICADO ETIMOLOGIA COMUM 

(148) attend 

(149) atender 

freqüentar (escola) 

dar atenção, prestar auxílio 

Lat.: attendere 

Lat.: attendere 

(150) expert 

(151) esperto 

perito 

espertalhão, inteligente 

Lat.: expertu(m) 

Lat.: expertu(m) 

(152) fabric 

(153) fábrica 

tecido, pano 

estabelecimento industrial 

Lat.: fabrica 

Lat.: fabrica 

(154) intend 

(155) entender 

pretender, tencionar 

compreender 

Lat.: intendere 

Lat.: intendere 

Quadro 5 – Vocábulos considerados cognatos enganosos, no confronto do Português com o Inglês. 



 58 

Falsos Cognatos 

 

VOCÁBULO SIGNIFICADO ETIMOLOGIA 

(156) bald 
 
 
 
 
(157) balde 

careca, calvo 
 
 
 
 
recipiente 

Ing. balde/belde/ball (ficar 
redondo como uma bola, 
como quando o cabelo é 
removido) 
 
origem controversa 
 

(158) bravo 

(159) bravo 

muito bem! 

furioso, irado 

It. bravo (muito bem) 

Lat. barbaru 

(160) contest 

(161) contexto 

competição 

encadeamento das idéias de 
um escrito 

Lat. contestari 

Lat. contextu 

Quadro 6 – Vocábulos considerados falsos no confronto do Inglês e do Português. 

 

 

1.4.3 Palavras conhecidas 

 

  Em nossa pesquisa, chamaremos de palavras conhecidas aquelas palavras em inglês que 

fazem parte do vocabulário básico de um estudante de inglês instrumental. No caso de nosso 

estudo, são aquelas palavras do texto estudado que a maioria dos participantes reconheceu e 

interpretou adequadamente. O ensino do inglês instrumental para leitura de textos é 

ministrado aos alunos do ensino fundamental e ensino médio, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998, 1999), portanto, tendo já passado pelo exame Vestibular, o 

aluno universitário deveria possuir um vocabulário básico de inglês adquirido anteriormente 

com o qual pôde realizar o exame. Hoje em dia, por causa do fenômeno da globalização e do 

acesso à rede mundial de computadores, a Internet, este número de palavras é cada vez maior, 

mesmo para quem não domina o inglês falado. 

 

Exemplos: 

 

                (162) love (amor) 

                (163) life (vida) 

                (164) computer (computador) 

                (165) big (grande) 
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                (166) boy (menino) 

                (167) girl (menina) 

 

 

1.4.4 Palavras primitivas e derivadas 

 

  Ainda sob o critério morfológico, as palavras em inglês que compõem os SNs podem 

ser primitivas ou derivadas e a derivação muitas vezes ocorre acrescentando-se um –y ao 

substantivo primitivo, tornando-o um adjetivo derivado. Muito comuns também na língua 

inglesa são adjetivos derivados dos particípios presente e passado dos verbos (DICIONÁRIO 

CAMBRIDGE, 1995). 

 

Exemplos: 

 

Palavras primitivas Palavras derivadas 

 (168) sun (sol)  sunny (ensolarado) 

 (169) storm (tempestade)  stormy (tempestuoso) 

 (170) to interest (interessar)  interesting (interessante) 

 (171) to tire (cansar)  tired (cansado) 

 (172) blond (loiro(o)) 

 (173) hair (cabelo) 

 blond-haired (de cabelos loiros) 

Quadro 7 – Exemplos de palavras primitivas e derivadas. 

 

 

 

1.4.5 Adjetivos derivados por composição 

 

  Na língua inglesa existem muitos adjetivos composto separados por hífen. É muito 

comum neste tipo de composição o uso de numerais e adjetivos com origem verbal, no 

particípio passado, cujo significado remete a uma característica possuída pelo substantivo que 

modificam. Também é comum o uso de substantivos com a terminação –ed como se fossem 

particípios na função de adjetivos. (DICIONÁRIO CAMBRIDGE, 1995) 

 

Ex.: (174) five-year-old girl  (menina de cinco anos de idade) 
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       (175) a six-fingered person (uma pessoa de seis dedos) 

 

  Essas noções serão usadas com uma das categorias em nossa análise dos dados, visto 

que algumas possíveis dificuldades de interpretação dos SNs podem ter como causa o 

desconhecimento da etimologia das palavras que os compõem. 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

2.1. Caracterização da Pesquisa 

 

  Esta é uma pesquisa documental (LAKATOS, MARCONI, 1992), já que usaremos 

como nosso corpus as provas de final de semestre de duas turmas de um curso de uma 

instituição de nível superior. 

 Na análise dos dados fizemos uma avaliação quantitativa e qualitativa. A análise 

qualitativa visa a caracterizar os tipos de inadequações cometidas pelos participantese a 

quantitativa objetiva fazer uma estatística do número e tipos de inadequações entre os dois 

grupos, básico e avançado, a fim de estabelecermos uma relação entre o nível de 

conhecimento da LE e o número de inadequações cometidas e também a relação entre  

conhecimento do léxico e da sintaxe e o tipo de inadequação cometida. 

 Nosso estudo está situado no campo da Lingüística Aplicada (SIGNORINI, 

CAVALCANTI,1998) porque procura analisar o uso da linguagem em uma situação 

específica de interpretação de texto em língua inglesa por alunos de nível superior na 

disciplina de Inglês Instrumental visando desdobramentos práticos para o ensino-

aprendizagem. 

 Procuramos lançar mão de vários pressupostos teóricos, já que se trata de Lingüística 

Aplicada e sua característica é a transdisciplinaridade (MOITA LOPES, 1998), a fim de que a 

análise dos dados fosse o mais completa possível e, para tanto, recorremos à gramática dita 

tradicional, ao funcionalismo, à semântica e à lingüística cognitiva, mas sempre ressaltando os 

aspectos semânticos de cada uma delas. 

 

 

2.2. O objeto da pesquisa     

 

 Nesta seção, passaremos a detalhar como foi formado nosso corpus e os critérios que 

foram usados para selecioná-lo. 

 

 

2.2.1 A Disciplina de Inglês Instrumental 
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 Como professora substituta de uma instituição de nível superior das disciplinas de 

Inglês Instrumental em um curso da área biomédica e de outro da área de humanas no 

segundo semestre de 2006, percebemos as dificuldades de interpretação que alunos de níveis 

diferentes de inglês encontravam ao se depararem com os SNs da língua inglesa. Já tendo 

percebido tais dificuldades nos 28 anos de ensino desta língua, dos quais a maioria deu-se em 

escolas de línguas, pela primeira vez pudemos constatar estas dificuldades no âmbito 

universitário e no ensino de inglês instrumental.  

 Os participantes de nossa pesquisa foram alunos do 3º e 5º semestres. Nosso objetivo 

em analisar somente alunos a partir dos níveis III deve-se ao fato de que buscávamos 

minimizar as dificuldades devidas à falta de vocabulário para que pudéssemos analisar outros 

tipos de dificuldades, não somente no nível do léxico. 

 A disciplina constava de 100 minutos semanais, ministrados em um único dia, quando 

então os alunos tinham contato com um texto em inglês sobre assuntos pertinentes ao curso. 

Seguia-se uma explanação gramatical das estruturas apresentadas pelo texto estudado naquela 

aula, bem como do vocabulário novo presente naquele texto. 

 Por questões de praticidade, os textos eram curtos, autênticos, não modificados pela 

professora, e cuja origem era a Internet ou outra. Optamos por não utilizar os textos usados 

nas demais disciplinas do curso de Ecologia por se tratarem de textos longos e que, muitas 

vezes, não apresentavam os elementos estruturais e/ou lexicais que pretendíamos estudar, e 

teriam que ser manipulados para atenderem aos nossos propósitos pedagógicos. 

 Normalmente, os alunos começavam por tentar interpretar o texto, em duplas ou em 

grupos de três e, após a verificação destas interpretações e do levantamento das dificuldades, 

havia uma explanação gramatical das estruturas em questão, assim como o esclarecimento de 

dúvidas a respeito do vocabulário quando então os alunos voltavam ao texto e tentavam 

interpretar novamente os trechos onde demonstraram dificuldade. Algumas vezes, optávamos 

por expor a explanação gramatical primeiro e depois entregar o texto a ser interpretado, 

dependendo da complexidade das estruturas a serem abordadas. 

 Gostaríamos de salientar que, apesar de as duas turmas serem teoricamente de níveis 

diferentes, isto é, expostas a uma quantidade maior de horas à medida que se aproximavam do 

último semestre, percebemos que apresentavam as mesmas dificuldades, principalmente no 

que concernia à interpretação dos SNs. Por causa disso, após os primeiros contatos, decidimos 

usar os mesmos textos nas provas das duas turmas, abordando os mesmos tópicos gramaticais, 

em uma tentativa de equilibrar o nível de conhecimento dessas turmas. 
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2.2.2 A prova de final de semestre da disciplina Inglês Instrumental  

 

  No início do semestre, foi aplicado um teste diagnóstico para identificar aqueles alunos 

que já eram proficientes na língua inglesa e que, portanto, seriam dispensados da disciplina de 

Inglês Intrumental do semestre em curso.  

  Os alunos que atingiram nota superior ou igual a sete foram considerados proficientes 

para aquele nível (I, III, V ou VII) e dispensados de cursar a disciplina em questão.  

  Os alunos que não atingiram a média sete neste teste diagnóstico foram aqueles que 

ainda teriam o que aprender naquela disciplina para aquele semestre e foram estes que 

participaram de nossa pesquisa. Vale salientar que todos os alunos que cursaram a disciplina e 

que participam da nossa pesquisa atingiram a média sete no final do semestre, com ou sem a 

quarta prova. 
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TEXTO DA PROVA EXPECTATIVA DE RESPOSTA 

 

BAT  STARS  (Patiria miniata ) 

Habitat: Bat stars typically are found on sandy 
and rocky bottoms. 

Average adult size: Adults can grow to be 8 
inches across. 

Natural history: In sea stars, it is easy to see the 
five-sided symmetry of the echinoderms. Most 
species have five arms coming from a central 
disk. On the underside is the mouth and the tube 
feet. The tube feet are used to move about, cling 
to the bottom and capture prey. A unique feature 
of the echinoderms is a system of water filled-
tubes. This "water vascular system" controls the 
movement of the bat star's tube feet. Bat stars are 
well-adapted to life in the kelp forest. They will 
eat almost anything. Their diet includes plants 
and animals, as well as scavenging dead or dying 
animals. They can extend their stomachs outside 
their bodies in order to feed. The bat star oozes 
its digestive juices onto its prey and slurps up its 
liquefied lunch. Bat stars are the most abundant 
sea star on the west coast. They are especially 
numerous in kelp forests. When some sea stars 
are captured by a predator, they may cast off an 
arm to escape, just like a lizard losing its tail. But 
the sea star can regenerate the arm, growing back 
a new arm where the old one was lost.  

 

 

 

ESTRELAS-MORCEGO (Patiria miniata) 

Habitat: As estrelas-morcego são tipicamente 

encontradas em fundos arenosos e rochosos.  

Tamanho adulto médio: os adultos podem 

crescer até chegarem a oito polegadas de um 

lado ao outro. 

História natural: Nas estrelas-do-mar é fácil ver 

a simetria de cinco lados dos equinodermas. A 

maioria das espécies tem cinco braços advindos 

do disco central. Do lado de baixo estão a boca e 

os pés tubulares. Os pés tubulares são usados 

para locomover-se, agarrar-se ao fundo e 

capturar presas. Uma característica única dos 

equinodermas é um sistema de  tubos cheios de 

água. Este “sistema vascular de água” controla 

o movimento dos pés tubulares da estrela-

morcego. As estrelas-morcego estão bem 

adaptadas à vida na floresta de algas. Elas 

comem quase qualquer coisa. Sua dieta inclui 

plantas e animais, bem como escavar animais 

mortos ou agonizantes. Elas podem estender seus 

estômagos para fora de seus corpos a fim de se 

alimentarem. A estrela-morcego esguicha seus 

sucos digestivos em sua presa e suga seu almoço 

liquefeito. As estrelas-morcego são a mais 

abundante estrela-do-mar na costa oeste.  São 

especialmente numerosas nas florestas de algas 

Quando algumas estrelas-do-mar são capturadas 

por um predador, elas podem soltar um braço 

para escapar, exatamente como o lagarto ao 

perder sua cauda. Mas a estrela-do-mar pode 

regenerar o braço, fazendo crescer de volta um 

novo braço onde o antigo foi perdido. 

Quadro 8 – o texto da prova e sua tradução 
Fonte: www.pbs.org/oceanrealm/seadwellers/middle2.html 
 

 

A avaliação semestral constituiu-se de dois testes e uma prova final, que será nosso 

objeto de estudo. Nas três avaliações os alunos tinham que interpretar um texto na língua 

inglesa além de outras duas questões mais objetivas. Os textos das avaliações eram autênticos, 
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não modificados pela professora e cuja fonte era a internet ou outra. O assunto do texto da 

prova final em questão era Zoologia, que faz parte da grade curricular dos alunos e tratava de 

um tipo de estrela-do-mar, a estrela-morcego. Aparecem no início do texto, além do nome do 

animal em inglês, seu nome em latim, uma foto deste tipo de estrela-do-mar e um texto em 

inglês explicando suas características físicas e hábitos alimentares, como se pôde observar 

anteriormente. 

A prova estava composta de três questões, sendo duas delas envolvendo SNs. Uma 

dessas duas questões sobre SNs visava apenas a que o aluno exemplificasse três SNs retirados 

do texto acima. O objetivo era verificar se os alunos sabiam reconhecer um SN na língua 

inglesa. 

 A outra questão visava à interpretação do texto acima e tinha como objetivo verificar o 

nível de proficiência de leitura e interpretação de um texto em inglês relativo à área de estudo 

desses alunos. Abaixo, o enunciado das três questões da prova e o valor de cada questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O texto da prova foi escolhido porque apresentava SNs com várias estruturas 

morfossintáticas, de acordo com a nossa classificação na fundamentação teórica, apesar de ser 

razoavelmente curto, o que é imprescindível para uma prova cuja duração era de 100 minutos 

e que possuía outras duas questões além do texto para interpretação. 

 Vale salientar que, sem uma manipulação pelo professor, seria praticamente impossível 

um texto autêntico, curto, que contemplasse todas as diferentes estruturas morfossintáticas de 

SNs existentes em inglês. No entanto, neste texto encontramos 24 SNs diferentes com 13 

estruturas morfossintáticas diferentes, o que nos deu bastantes subsídios para a nossa análise. 

 

Leia o texto abaixo e: 

 

(1) Retire 03 grupos nominais e traduza-os: (3,0) 

(2) Retire 03 formas verbais DIFERENTES e classifique-as em Passado, Presente e 

Futuro. (3,0) 

(3) Traduza o texto TODO com suas próprias palavras. (4,0) 
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 A prova foi realizada individualmente, em uma sala bem espaçosa e com os alunos bem 

separados entre si para evitar a cola. Como foram somente 30 alunos de duas turmas 

diferentes, havia 11 e 19 alunos por sala, do básico e do avançado respectivamente. No 

entanto, como se podia usar o dicionário Inglês-Inglês e alguns não o haviam trazido, houve 

empréstimo entre os alunos.  

  A prova foi realizada em dois dias diferentes, de acordo com os horários e nível de cada 

turma. 

 

 

2.3. A constituição do corpus da pesquisa  
 
 
  Nosso corpus é constituído de 30 provas de final de semestre da disciplina de Inglês 

Intrumental de um curso da área biomédica de uma instituição de ensino superior no segundo 

semestre do ano de 2006. As provas são de duas turmas de níveis diferentes: básico e 

avançado. O texto analisado foi o mesmo para as duas turmas e diz respeito às estrelas-do-mar 

do tipo morcego - bat stars (estrelas-morcego) - retirado da internet, sem modificações. O 

texto deveria ser interpretado pelos alunos, individualmente, em uma tradução livre para a 

língua portuguesa.  

  Para nossa análise das interpretações dos SNs e de suas dificuldades, usamos critérios 

da gramática tradicional, do funcionalismo, em seus aspectos semânticos, da semântica e do 

cognitivismo.  Foram encontradas 27 ocorrências de SNs no texto (dos 24 SNs diferentes, 

consideramos também todas as ocorrências repetidas destes SNs, num total de 27 ocorrências 

estudadas) que perfazem um total de 810 interpretações, as quais foram analisadas nesta 

pesquisa de acordo com as categorias dos autores mencionados na nossa fundamentação 

teórica: Quirk et al (1985),   Celse-Murcia et al (1985), Tucker (1985),   Frawley (1992) e 

Taylor (2002). 

  Dividimos o texto em trechos que correspondem a uma frase cada um e usamos o 

código SN1, SN2, etc. para numerar estes trechos de acordo com a ordem em que os SNs 

aparecem no texto, os quais destacamos em negrito.  Citamos o trecho em inglês, como 

aparece na prova, e em seguida a expectativa de interpretação do SN destacado neste trecho. 

Quando houve mais de um SN em um mesmo trecho, destacamos apenas um SN de cada vez 

com sua respectiva expectativa de interpretação e repetimos o mesmo trecho com numeração 

diferente correspondente ao outro SN contido neste trecho.  
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  Quando não houve interpretação do SN completo por parte do participante, indicamos 

com um par de colchetes [ ], assim como na omissão de partes do SN, as quais indicamos com 

um par de parênteses ( ) correspondendo a cada palavra não interpretada. Consideramos em 

nossa análise apenas os SNs mais completos do texto em inglês, isto é, com pelo menos um 

modificador (adjetivo ou substantivo) e um núcleo, com ou sem determinantes. Os que 

possuíam apenas núcleo e determinante não foram alvo de nossa pesquisa, visto que 

normalmente não oferecem maiores dificuldades de interpretação por se assemelharem à 

ordem dos SNs em português. Consideramos também todas as ocorrências de um mesmo SN, 

visto que as interpretações poderiam ser diferentes em cada uma das ocorrências. 

 

 

2.4 Os critérios de análise 

 

 Em nossa análise dos SNs usaremos os critérios sintático e semântico, segundo os 

autores mencionados na fundamentação teórica. Dividimos os SNs do texto em treze 

estruturas morfossintáticas diferentes, com base nas estruturas morfossintáticas encontradas 

na bibliografia usada por nós nesta pesquisa. Este foi um dos critérios criados por nós e 

usados na análise. Também dividimos os SNs segundo as categorias semânticas de Tucker 

(1998) que usaremos na nossa análise. 

Como já foi mencionado por Taylor (2002), é relativamente complexa a análise entre 

os níveis morfossintático e semântico, já que nem sempre existe relação direta entre um e 

outro nível. Faremos esta análise levando em conta as possíveis relações entre esses níveis.  

 

 

2.4.1 O critério etimológico 

 

 Este critério envolve a etimologia das palavras que compõem o SN. A classificação em 

cognato, falso cognato e cognato enganoso origina-se da comparação do léxico da LM e da 

LE. Classificamos também o léxico em palavras conhecidas, que são aquelas reconhecidas 

pela maioria dos participantes. As palavras podem também ser derivadas ou primitivas e a 

derivação poderá ser sufixal ou por composição, no caso das palavras do nosso corpus.  

 A fim de que nossa análise do léxico que compõe os SNs da pesquisa seja completa, o 

critério etimológico deverá ser aplicado a estes itens lexicais. Para tanto, lançamos mão de 

dicionários de língua inglesa e portuguesa a fim de classificar as palavras em cognatos, falsos 
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cognatos ou cognatos enganosos (SABINO, 2006), palavras primitivas ou derivadas e da 

observação de nosso corpus, se as palavras são conhecidas ou não pela maioria dos nossos 

participantes. Este critério auxiliará no levantamento das razões prováveis para as possíveis 

dificuldades de interpretação do léxico que compõe os SNs e dos SNs como um todo. 

 

 

2.4.2 O critério morfossintático 

 

 De acordo com as gramáticas usadas neste estudo, este nível de análise corresponde à 

identificação da função sintática de cada palavra que compõe os SNs do texto estudado 

(TUCKER, 1998; CELSE-MURCIA et al, 1998), e pode ser também chamado de nível 

funcional. Identificar corretamente as funções sintáticas de cada palavra que compõe o SN 

auxiliará na interpretação adequada do SN uma vez que se domine o vocabulário envolvido. 

  Este critério está intimamente relacionado com o próximo critério, o semântico, para 

que possamos analisar mais detalhadamente as interpretações dos SNs de nosso corpus.  

Ex.: (176) a touching scene (uma cena comovente) 

 

 

determinante a (uma) 

modificador touching (comovente) 

núcleo scene (cena) 

 Quadro 9 – Estrutura sintática do SN. 

 

 

Também de acordo com Tucker (1998) e Celse-Murcia et al (1985), com relação ao 

tipo de ordenação dos modificadores, esta pode ser uma simples seqüência ou uma 

coordenação. 

As relações entre um substantivo, núcleo do SN, e seu modificador podem variar de 

acordo com o conteúdo do modificador. Estabelecer esta relação é importante quando se vai 

fazer a paráfrase para o português, para se decidir qual conectivo usar (QUIRK et al, 1985). 

  O reconhecimento do núcleo do SN (entidade) é que ativará corretamente o domínio 

(TAYLOR, 2002) que estará sendo caracterizado, ou delimitado, pelos modificadores. Apenas 

saber o significado isolado das palavras que compõem o SN não é suficiente para interpretá-lo 

corretamente. É preciso perceber o tipo de relação que essas palavras possuem umas com as 
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outras a fim de se reconhecer qual a entidade (núcleo) neste SN e quais são suas propriedades 

(modificadores) (FRAWLEY, 1992). 

 

Exemplos: 

 

(177) motor car (carro a motor) - o núcleo é car e motor é o modificador que está 

caracterizando um tipo de carro 

(178) car motor (motor de carro) - o núcleo é motor e car é o modificador que está 

caracterizando um tipo de motor 

 

2.4.2.1 Tipos de estruturas morfossintáticas dos SNs5 

 

 Em nossa análise, dividimos os SNs do texto estudado de acordo com sua estrutura 

morfossintática, e para tanto, observamos os vários tipos de modificadores e suas 

combinações nos SNs do texto analisado, classificando-os de acordo com sua morfossintaxe.. 

Encontramos 13 estruturas morfossintáticas nos 24 SNs diferentes do texto estudado.  

 

2.4.3. O critério semântico/cognitivo 

 

 Neste nível de análise, três dos autores de nossa fundamentação teórica citam categorias 

semânticas e/ou cognitivas: Frawley (1992), Taylor (2002) e Tucker (1998). Desses, 

escolhemos as categorias semânticas de Tucker para analisar semanticamente as 

interpretações dos participantes de nosso corpus por serem mais didáticos e intuitivos do que 

os demais. 

 

2.4.3.1 O significado semântico do SN e de seus componentes 

 

 Conforme Frawley (1992), os substantivos são entidades e ativam um domínio enquanto 

que os adjetivos são propriedades que mapeiam, domínio a domínio, com os substantivos a 

que se referem.  

 

 

___________________ 
5 Derivamos estas estruturas morfossintáticas das  estruturas mencionadas por  Kurland (2008), Quirk et al (1985) e Swan (1984). 
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Segundo Taylor (2002), o perfil contra uma base maior de conhecimento (domínio) 

designa um substantivo ou um adjetivo. Taylor estabelece uma organização conceitual dos 

SNs dividida em quatro componentes. Ainda no nível do sintagma, Taylor faz uma 

observação em relação à semântica da estrutura substantivo + substantivo, que tanto pode 

ser um SN quanto uma palavra composta. 

 Tucker (1998, p. 212) defende uma classificação semântica dos substantivos-núcleo dos 

SNs, aos quais ele chama de Classe de Coisas, dividindo-os em objeto natural, coisa abstrata, 

etc. e dos modificadores  divididos em característica física, idade, origem, etc.  

 Consideramos estas categorias mais práticas para o ensino e por isso as usaremos em 

nossa análise dos dados. 

 Analisaremos os SNs que constam do texto da prova e observaremos as interpretações 

dos participantes que não foram consideradas satisfatórias quando comparadas à expectativa 

de resposta e as chamaremos de inadequações. Preferimos este termo a erro por entendermos 

que a interpretação pode se materializar de várias formas e, portanto, não há erro de 

interpretação, mas sim uma interpretação não adequada à expectativa da interpretação 

institucionalizada para aquele texto. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos os dados tabelados, a classificação etimológica das 

palavras que compõesm os SNs, bem como sua classificação segundo critérios semânticos e 

morfossintáticos. Em seguida analisamos e discutimos os resultados quantitativos levantados. 

 
 
3.1 A expectativa de interpretação dos SNs do texto 
 
 
 A expectativa de significado dos SNs do texto corresponde ao significado conferido 

pela professora e assume o valor de significado institucional. O significado elaborado pelos 

alunos deverá ser compatível com este significado a fim de considerarmos essas 

interpretações satisfatórias. No caso de as interpretações dos SNs afastarem-se muito desta 

expectativa de significado, principalmente no que tange aos domínios ativados pelos núcleos 

dos SNs e por seus modificadores (significado lexical) e à relação entre núcleo e 

modificadores (significado do sintagma), essas interpretações serão consideradas 

inadequadas. Consideraremos satisfatória, no nível do léxico, a sinonímia na interpretação dos 

participantes com relação ao significado institucional do léxico. As interpretações que não 

forem consideradas satisfatórias, tanto no nível do léxico quanto no nível sintático, 

denominaremos inadequações, visto que não se adequaram ao significado institucional. 

De acordo com a expectativa de interpretação do texto que consta em nossa 

metodologia, temos no quadro 10 o significado semântico e sintático institucional dos 24 SNs 

de conteúdo lexical diferente presentes no texto. Este é o significado dos SNs em relação a 

seus modificadores e determinantes, e para chegar a ele tivemos que analisar sintática, 

morfológica e semanticamente as relações dos componentes lexicais dos SNs do texto 

estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

N°/SN  Expectativa de interpretação 

[1, 14, 20] bat stars estrelas-morcego 

[2] sandy and rocky bottoms fundos arenosos e rochosos 

[3] average adult size tamanho adulto médio 

[4] natural history história natural 

[5] sea stars estrelas-do-mar 

[6] the five-sided symmetry a simetria de cinco lados 

[7] a central disk um disco central 

[8, 9] the tube feet os pés-tubo/os pés tubulares/os pés em forma 
de tubo 

[10] a unique feature uma característica única/uma característica 
exclusiva 

[11] water-filled tubes tubos cheios de água 

[12] this water vascular system este sistema vascular de água 

[13] the bat star`s tube feet os pés tubulares das estrelas-morcego 

[15] the kelp forest a floresta de algas 

[16] dead or dying animals animais mortos ou agonizantes 

[17] the bat star a estrela-morcego 

[18] its digestive juices seus sucos digestivos 

[19] its liquefied lunch seu almoço liquefeito 

[21] the most abundant sea star a estrela-do-mar mais abundante 

[22] the west coast a costa oeste 

[23] kelp forests florestas de algas 

[24] some sea stars algumas estrelas-do-mar 

[25] the sea star a estrela-do-mar 

[26] a new arm um novo braço 

[27] the old one o (braço) antigo 

Quadro 10 - Expectativa de interpretação dos SNs do texto. 

 

 

 Para explicar cada uma dessas interpretações esperadas destes SNs, usaremos as  

categorias da gramática, da semântica e da lingüística cognitiva estabelecidas em nossa 

fundamentação teórica. 
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3.1.1 A etimologia do léxico dos SNs do texto 

 

 A classificação etimológica das palavras que compõem os SNs, se são derivadas ou 

primitivas, de acordo com The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language 

(1975), cognatas, falsos cognatos, cognatos enganosos ou palavras conhecidas pelos 

participantes está relacionada no quadro seguinte. Os números entre colchetes correspondem 

aos números dos SNs dos quais as apalvras fazem parte: 

 

 

Núcleo 

 
Primitiva/ 
Derivada 

Cognato/Falso 
Cognato/ 

Palavra Conhecida 
[1,5,18,21,22] star(s) primitiva conhecida 

[2] bottoms primitiva não conhecida 

[3] size primitiva conhecida 

[4] history primitiva cognato 

[6] symmetry primitiva cognato 

[7] disk primitiva cognato 

[8, 12] feet primitiva conhecida 

[9] feature primitiva não conhecida 

[10] tubes primitiva cognato 

[11] system primitiva cognato 

[13, 20] forest (s) primitiva cognato 

[14] animals primitiva cognato 

[16] juices primitiva não conhecida 

[17] lunch primitiva falso cognato 

[19] coast primitiva cognato 

[23] arm primitiva cognato enganoso 

[24] one (arm) primitiva conhecida 

                   Quadro 11 - Etimologia dos núcleos dos SNs de acordo com o dicionário. 

 

 Das 17 palavras diferentes que correspondem aos núcleos dos SNs, todas são palavras 

primitivas (100 %). 12 delas são cognatos ou palavras conhecidas pela maioria dos 

participantes (70,59 %), uma é um falso cognato (5,88 %), uma é um cognato enganoso (5,88 

%) e três são palavras não conhecidas pela maioria dos participantes (17,65 %), isto é, apenas 
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29,41 % das palavras poderiam ter causado dificuldades em sua interpretação devido à sua 

etimologia. 

 Passaremos a analisar, ainda no nível do léxico, a etimologia dos modificadores dos 

SNs, se são derivadas ou primitivas, cognatas, falsos cognatos ou cognatos enganosos ou 

palavras conhecidas pelos participantes. Os números entre parênteses correspondem aos SNs 

dos quais fazem parte. 

 

  

 

 

 

 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Quadro 12 –  Etimologia dos modificadores dos SNs do texto de acordo com o dicionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificador/ 
Classificação 

Primitiva/ 
Derivada 

Cognato/Falso 
Cognato/Conhecida 

[1, 13, 14, 17, 20]  bat/ 
substantivo 

primitiva conhecida 

[2] sandy/adjetivo derivada 
(sand/subst.) 

conhecida 

[2] rocky/adjetivo derivada 
(rock/subst.) 

conhecida 

[3] average/substantivo primitiva conhecida 

[3] adult/substantivo primitiva cognato 

[4] natural/adjetivo derivada 
(nature/subst.) 

cognato 

[5, 24, 27] sea/substantivo primitiva conhecida 

[6] five/numeral primitiva conhecida 

[6] sided/adjetivo derivada 
(side/subst.) 

conhecida 

[7] central/adjetivo derivada 
(center/subst.) 

cognato 

[8, 9] tube/substantivo primitiva cognato 

[10] unique/adjetivo primitiva falso cognato 

[11, 12] water/substantivo primitiva conhecida 

[11] filled/verbo derivada 
(fill/verbo) 

não conhecida 

[12] vascular/adjetivo primitiva cognato 

[15] kelp/substantivo primitiva não conhecida 

[16] dead/adjetivo derivada 
(die/verbo) 

conhecida 
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Modificador/ 
Classificação 

Primitiva/ 
Derivada 

Cognato/Falso 
Cognato/Conhecida 

[16] dying/adjetivo derivada 
(die/verbo) 

não conhecida 

[18] digestive/adjetivo derivada 
(digest/verbo) 

cognato 

[19] liquefied/adjetivo derivada 
(liquid/subst.) 

cognato 

[21] most/adjetivo primitiva não conhecida 

[21] abundant/adjetivo primitiva cognato 

[22] west/substantivo primitiva cognato 

[26] new/adjetivo primitiva conhecida 

[27] old/adjetivo primitiva conhecida 

                      Quadro 13 - Etimologia dos modificadores dos SNs do texto de acordo com o dicionário. 

 

 

 Das 25 palavras diferentes que funcionam como modificadores nos SNs, 20 delas são 

cognatos ou palavras conhecidas pela maioria dos participantes (80 %), quatro são palavras 

não conhecidas pela maioria dos participantes (16 %) e apenas uma é um falso cognato (4 %), 

isto é, apenas 20 % das palavras poderiam causar alguma dificuldade devido à sua etimologia. 

Dez são palavras derivadas de substantivos ou verbos (40 %) e 15 são palavras primitivas (60 

%). 

 Com relação aos modificadores compostos dos SNs e ao tipo de composição temos dos 

23 modificadores diferentes nos SNs, dois compostos (8,7 %): 

 

 

ADJETIVO COMPOSTO TIPO DE COMPOSIÇÃO 

five-sided numeral-particípio passado (substantivo: side) 

water-filled substantivo-particípio passado (verbo fill) 

Quadro 14 - Adjetivos compostos e tipo de composição. 

 

 

 Um tipo de composição de adjetivos que não existe em nossa língua, mas que é  comum 

na língua inglesa é a composição com verbos no particípio passado combinados com 

substantivos ou numerais. Outro fenômeno típico da língua inglesa, mas não da nossa, é 

transformar um substantivo em um verbo no particípio e usá-lo com função adjetiva. Essas 
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composições podem tornar difícil a interpretação do modificador em um SN, já que não 

existem em nossa língua. 

 

3.1.2 Os determinantes dos SNs do texto 

 

 Com relação aos determinantes que aparecem nos SNs, sua classificação funcional 

segundo Kurland (2008) e seu significado, temos o seguinte quadro: 

 

 

DETERMINANTES SIGNIFICADO CLASSIFICAÇÃO 

the (artigo definido) o, a, os, as especificação  

a (artigo indefinido) um, uma especificação 

this (pronome demonstrativo) isto, este, esta designação 

its (pronome possessivo 
adjetivo) 

dele, dela, seu, sua possessivo 

some (pronome indefinido) algum (a), alguns, algumas número 

Quadro 15 - Significado e classificação semântica dos determinantes dos SNs 

 

 

 Dos cinco determinantes diferentes que aparecem nos SNs, dois são artigos e três são 

pronomes. Desses, o pronome possessivo neutro da terceira pessoa do singular, its, é o único 

que não existe na nossa língua. Não temos um pronome possessivo que se refira apenas a 

coisas e animais e sim um pronome demonstrativo, isto, que se refere a coisas. 

 O artigo the possui significado singular e plural assim como gênero feminino e 

masculino quando traduzido para o português. Neste caso, é preciso analisar o substantivo-

núcleo do SN a que este determinante se refere para se fazer uma interpretação satisfatória do 

determinante. Note-se que, muitas vezes, por causa da série de modificadores entre o 

determinante e o núcleo a que ele se refere, esta percepção de singular ou plural, feminino ou 

masculino, torna-se mais difícil por causa deste distanciamento entre estes dois componentes 

do SN. 

O artigo indefinido a pode ser interpretado como feminino ou masculino. Novamente 

é necessário analisar o substantivo-núcleo, que pode estar distante do determinante por causa 

da presença de mais de um modificador, para se fazer uma correta interpretação deste artigo. 

O pronome indefinido some também tem significado plural ou singular, feminino ou 

masculino, em português, dependendo do substantivo-núcleo a que refere e também pode 
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estar distanciado do núcleo pela presença de mais de um modificador no SN, portanto pode 

ter sua interpretação dificultada por estes fatores. 

 

 

3.1.3 A estrutura semântica dos SNs do texto 

 

 Usando as categorias de Taylor (2002), a classificação conceitual dos SNs do texto é a 

que se segue: 

 

N°/SN  Classificação Conceitual 

[1, 14, 20] bat stars (instanciação(especificação (tipo))) 

[2] sandy and rocky 
bottoms 

(instanciação (especificação, especificação(tipo))) 

[3] average adult size (instanciação(especificação (especificação(tipo)))) 

[4] natural history (instanciação (especificação(tipo))) 

[5] sea stars (instanciação(especificação(tipo))) 

[6] the five-sided 
symmetry 

(fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[7] a central disk (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[8, 9] the tube feet (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[10] a unique feature (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[11] water-filled tubes (instanciação(especificação(tipo))) 

[12] this water vascular 
system 

(fundamentação(instanciação(especificação(especificação(tipo))))) 

[13] the bat star`s tube 
feet 

(fundamentação(instanciação(especificação(especificação(especifi- 
cação(tipo)))))) 

[15] the kelp forest (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[16] dead or dying 
animals 

(instanciação(especificação, especificação(tipo))) 

[17] the bat star (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[18] its digestive juices (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[19] its liquefied lunch (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

Quadro 16 - Classificação conceitual dos SNs 
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N°/SN  Classificação Conceitual 

[21] the most abundant    
sea star 

(fundamentação(instanciação(especificação(especificação(tipo))))) 

[22] the west coast (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[23] kelp forests (instanciação(especificação (tipo))) 

[24] some sea stars (quantificação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[25] the sea star (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[26] a new arm (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

[27] the old one (fundamentação(instanciação(especificação(tipo)))) 

Quadro 17 - Classificação conceitual dos SNs 

 

 

 A maioria dos SNs, (54,2 %), tem estrutura conceitual do tipo 

(fundamentação(instanciação(especificação (tipo)))), o que envolve um determinante além 

dos modificadores. O segundo maior tipo é o (instanciação(especificação (tipo))), (20,8 %) 

que não envolve determinantes. O terceiro tipo é quantificação 

(instanciação(especificação(tipo)))), apenas um exemplo (4,2 %), e envolve um  

quantificador. Taylor (2002) observa que as instanciações são afetadas pela fundamentação ou 

quantificação (58,3 %) e esta interação com a especificação é especialmente complexa.  

 Passaremos à classificação dos modificadores usando as categorias semânticas de 

Tucker (1998): funções modificadoras relacionadas às classes de Coisas. 

 

N°/SN  Funções modificadoras x Classes de coisas 

[1, 14, 20] bat stars objeto natural: stars 
característica física: bat 

[2] sandy and rocky bottoms objeto natural: bottoms 
característica física: sandy and rocky 

[3] average adult size coisa abstrata: size 
subclasse: adult 
propriedade relativa: average 

[4] natural history coisa abstrata: history 
subclasse: natural 

[5] sea stars objeto natural: stars 
origem: sea 

[6] the five-sided symmetry objeto natural: symmetry 
característica física: five-sided 

Quadro 18 - Classificação conceitual dos SNs 
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N°/SN  Funções modificadoras x Classes de coisas 

[7] a central disk objeto natural: disk 
localização: central 

[8, 9] the tube feet objeto natural: feet 
característica física: tube 

[10] a unique feature coisa abstrata: feature 
propriedade relativa: unique 

[11] water-filled tubes objeto natural: tubes 
característica física: water-filled 

[12] this water vascular system objeto natural: system 
subclasse: vascular 
característica física: water 

[13] the bat star`s tube feet objeto natural: feet 
característica física: tube 
possuidor: star 
característica física do possuidor: bat 

[15] the kelp forest objeto natural: forest 
subclasse: kelp 

[16] dead or dying animals objeto natural: animals 
estado físico: dead or dying 

[17] the bat star objeto natural: star 
característica física: bat 

[18] its digestive juices objeto natural: juices 
função: digestive 

[19] its liquefied lunch objeto natural: lunch 
estado físico: liquefied 

[21] the most abundant sea star objeto natural: star 
origem: sea 
propriedade relativa: the most abundant 

[22] the west coast objeto natural: coast 
localização: west 

[23] kelp forests objeto natural: forests 
subclasse: kelp 

[24] some sea stars objeto natural: stars 
origem: sea 
quantidade: some 

[25] the sea star objeto natural: star 
origem: sea 

[26] a new arm objeto natural: arm 
idade: new 

[27] the old one objeto natural: one (arm) 
idade: old 

Quadro 19 - funções modificadoras versus classes de coisas 
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 Na nossa análise dos dados, optamos por usar as categorias semânticas de Tucker 

(1998) (e não as de Taylor (2002)) por serem mais intuitivas, mais pedagógicas, já que nossa 

pesquisa é aplicada ao ensino. 

 

3.1.4 As estruturas morfossintáticas dos SNs do texto 

 

 Usaremos como uma de nossas categorias para análise dos SNs as estruturas 

morfossintáticas que compõem os 24 diferentes SNs do nosso corpus. Estas 13 categorias 

foram criadas por nós a partir de categorias básicas mencionadas pelos autores na 

fundamentação teórica. 

A partir da observação de Swan (1984, p. 379) com relação à estrutura substantivon + 

substantivo, encontramos as estruturas (A), (B) e (C):: 

 

 (A) (artigo) + substantivo + substantivo  

 

Ex.: (179) bat stars (3 ocorrências), sea stars, kelp forests, the kelp forest, the bat star, the tube 

feet (2 ocorrências), the sea star, the west coast. 

 

(B) pronome + substantivo + substantivo 

 

Ex.: (180) some sea stars 

 

(C) substantivo + substantivo + substantivo 

 

Ex.: (181) average adult size 

 

 

 Encontramos ainda, em nosso texto, as estruturas (D) e (E). Esses adjetivos podem estar 

separados pelas conjunções and e or (QUIRK et al, 1985, p.917; TUCKER, 1998, p. 218): 

 

(D) adjetivo + AND + adjetivo + substantivo 

 

Ex.: (182) sandy and rocky bottoms 

(E) adjetivo + OR + adjetivo (particípio presente)+ substantivo 
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Ex.: (183) dead or dying animals 

 

 

 Todas as referências mencionam o tipo básico adjetivo + substantivo de onde 

derivamos as estruturas (F) e (G): 

 

(F) (artigo) + adjetivo + substantivo/pronome 

 

Ex.: (184) natural history, a central disk, a unique feature, a new arm, the old one 

 

(G) pronome + adjetivo + substantivo 

 

Ex.: (185) its digestive juice 

 

Levamos também em consideração as observações de Quirk et al (1985, p.908, 909) 

no que se refere à estrutura adjetivo + substantivo e suas variantes, quando o adjetivo 

termina em –ed, assemelhando-se à forma verbal, e derivamos as estruturas (H), (I), (J): 

 

(H) artigo + adjetivo composto (numeral-particípio passado) + substantivo 

 

Ex.: (186) the five-sided simmetry 

 

(I) adjetivo composto (substantivo-particípio passado) + substantivo 

 

Ex.: (187) water-filled tubes 

 

(J) pronome+ adjetivo (particípio passado) + substantivo 

 

Ex.: (188) its liquefied lunch 

 

 Também encontramos a estrutura (K), que é uma mescla das estruturas substantivo + 

substantico e adjetivo + substantivo: 

(K) pronome + substantivo + adjetivo + substantivo 
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Ex.: (189) this water vascular system 

 

 

 Consideramos a observação de Taylor (2002, p.453) e Quirk (1985, p. 912) com relação 

à estrutura substantivo + ´s + substantivo de onde derivamos a próxima estrutura: 

 

(L) artigo + substantivo + substantivo + ´s + substantivo + substantivo 

Ex.: (190) the bat star´s tube feet 

 

 

 A partir de Celse-Murcia et al (1998, p.743), com relação à flexão do adjetivo, 

encontramos: 

 

(M) artigo + adjetivo (superlativo) + substantivo + substantivo 

 

Ex.: (191) the most abundant sea star 

 

 

3.2 As interpretações dos participantes dos SNs do texto 
 
 
 A seguir, nas próximas páginas, do quadro 20 ao quadro 46, teremos as interpretações 

dos 30 participantes quanto às 27 ocorrências de SNs do texto da prova (questão n° 3) e que 

usaremos em nossa análise nas seções subseqüentes. 

 Também usaremos as respostas da questão nº 1 da prova, quadros 67 a 69, onde os 

participantes deveriam escolher três SNs do texto e traduzi-los apenas para confirmar se a 

maioria sabia, ou não, identificar um SN e quais os SNs mais citados. 
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Quadro 20  
 (artigo) + substantivo + substantivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SN1: Habitat: Bat stars typically 
are found in sandy and rocky 
bottoms.  
Expectativa de interpretação: 
Estrelas-morcego 
PARTIC.  INTERPRETAÇÃO 

1 As estrelas morcego 
tropicais * 

2 As estrelas morcego 
3 Estrelas morcego 
4 Estrelas morcego 
5 Morcegos estrelas 

tropicais & 
6 Estrelas morcego 
7 Estrelas morcego 
8 Estrelas morcegos 
9 Estrela morcego 
10 Estrelas morcego 
11 As estrelas-morcego 
12 A estrela morcego 
13 As estrelas-morcego 
14 Estrelas morcego 
15 Estrelas morcego 
16 Estrelas morcego 
17 Estrelas morcego 
18 Estrelas morcego 
19 Estrela morcego 
20 Estrelas morcego 
21 Estrelas-morcego 
22 Estrela morcego 
23 Morcegos estrelas # 
24 Estrelas morcego 
25 Estrelas morcego 
26 As estrelas morcego 
27 Estrelas morcego 
28 Estrelas morcego 
29 Estrelas bat * 
30 Estrelas morcego 

SN2:  Habitat: Bat stars typically are found in 
sandy and rocky bottoms. 
Expectativa de interpretação: fundos rochosos 
e arenosos 
PARTIC.    INTERPRETAÇÃO 

1 areia ou atrás das rochas & 
2 solos arenosos e  fundo rochoso & 
3 bancos de areia e pedras & 
4 areia e fundos pedregosos & 
5 superfícies  arenosas e rochosas 
6 fundos pedregosos e arenosos 
7 bases agitadas e arenosas * 
8 areias  em rochas profundas & 
9 fundos arenosos e pedregosos 
10 assentos rochosos e arenosos 
11 fundos do mar rochosos e arenosos 
12 profundezas arenosas ou rochosas 
13 terrenos arenosos, rígidos e 

profundos * 
14 rocha e coberto de areia (   ) & 
15 fundos arenosos e rochosos 
16 areia e rochas profundas & 
17 bancos arenosos e rochosos 
18 rochas e areias no fundo do mar & 
19 solos arenosos e rochosos 
20 areia e superfície das rochas & 
21 areia ou embaixo das rochas & 
22 solos pedregosos e arenosos 
23 bases arenosas e rochosas 
24 rochas profundas e arenosas & 
25 areia e no fundo de rochas & 
26 areia e nas rochas do fundo & 
27 areia e no fundo rochoso & 
28 areia ou embaixo (fundo) das 

rochas & 
29 fundo em lugares arenosos ou 

rochas & 
30 areias e fundos de pedra & 

Quadro 21  
 adjetivo + AND + adjetivo + substantivo 
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 Quadro 22 
 substantivo + substantivo + substantivo  
 
SN3:  Average adult size: Adults can grow to be 8 
inches across. 
Expectativa de interpretação: Tamanho adulto 
médio 
PARTIC.   INTERPRETAÇÃO 

1 Tamanho que o adulto pode atingir * 
2 Tamanho que o adulto pode atingir * 
3 Média de tamanho de adultos 
4 Média do tamanho adulto 
5 O tamanho médio do adulto 
6 Tamanho médio do adulto 
7 Média do tamanho adulto 
8 Tamanho médio dos adultos 
9 Tamanho do adulto em média 
10 Tamanho adulto médio 
11 Tamanho médio do adulto 
12 Tamanho médio adulto 
13 Tamanho médio adulto 
14 Tamanho médio no adulto 
15 Tamanho médio adulto 
16 Tamanho médio adulto 
17 Média do tamanho do adulto 
18 Média do tamanho do adulto 
19 Tamanho médio adulto 
20 Tamanho médio do adulto 
21 Tamanho médio do adulto 
22 Tamanho médio dos adultos 
23 Tamanho médio do adulto 
24 Tamanho médio dos adultos 
25 Tamanho médio dos adultos 
26 Tamanho médio quando adultos 
27 Tamanho médio adulto 
28 Tamanho médio do adulto 
29 Tamanho determinado do adulto 
30 Tamanho médio dos adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SN4:  Natural history: In sea stars, it 
is easy to see the five-sided symmetry 
of the echinoderms. 
Expectativa de interpretação: história 
natural 
PARTIC.     INTERPRETAÇÃO 

1 História natural 
2 A história natural 
3 História natural 
4 História natural 
5 A história natural 
6 História natural 
7 História natural 
8 História natural 
9 História natural 
10 História natural 
11 História natural 
12 História natural 
13 História natural 
14 História natural 
15 História natural 
16 História natural 
17 História natural 
18 História natural 
19 História natural 
20 História natural 
21 História natural 
22 História natural 
23 História natural 
24 História natural 
25 História natural 
26 História natural 
27 História natural 
28 História natural 
29 História natural 
30 História natural 

Quadro 23 - (artigo)  +    adjetivo     + 
substantivo/pronome 
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Quadro 24 
(artigo) + substantivo + substantivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SN5: Natural history: In sea stars, 
it is easy to see the five-sided 
symmetry of the echinoderms. 
Expectativa de interpretação: 
estrelas-do-mar 
PARTIC.  INTERPRETAÇÃO 

1 estrelas do mar 
2 estrelas do mar 
3 mar estrelas # 
4 estrelas do mar 
5 estrelas do mar 
6 estrelas do mar 
7 estrela do mar 
8 estrelas do mar 
9 a estrela marinha 
10 as estrelas do mar 
11 estrelas do mar 
12 estrelas do mar 
13 estrelas do mar 
14 estrela do mar 
15 estrelas do mar 
16 estrelas do mar 
17 estrelas do mar 
18 estrelas do mar 
19 estrelas do mar 
20 estrelas do mar 
21 estrelas do mar 
22 estrelas do mar 
23 oceano estrela # 
24 estrelas do mar 
25 estrelas do mar 
26 estrelas do mar 
27 estrela do mar 
28 estrelas do mar 
29 estrelas do mar 
30 estrelas do mar 

SN6: Natural history: In sea stars, it is easy to 
see the five-sided symmetry of the 
echinoderms. 
Expectativa de interpretação: a simetria de 
cinco lados 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 a simetria das cinco extremidades* 
2 os cinco lados simétricos # 
3 sua simetria penta-radiada 
4 os cinco lados simétricos # 
5 os cinco lados de simetria # 
6 os cinco lados simétricos # 
7 a simetria de cinco lados 
8 simetricamente nas 5 fases * 
9 cinco pernas & 
10 a simetria de 5 lados 
11 cinco pontos simétricos & 
12 cinco lados simétricos # 
13 as cinco pontas, lados, simétricos # 
14 a simetria dos cinco lados 
15 a simetria de cinco lados 
16 simetria de cinco lados 
17 a simetria de 5 lados 
18 uma simetria de cinco lados 
19 cinco aspectos simétricos & 
20 cinco partes simétricas & 
21 5 lados simétricos # 
22 5 lados simétricos # 
23 5 simétrios & 
24 5 membros simetricamente & 
25 os cinco lados simétricos # 
26 a simetria dos cinco lados 
27 os cinco lados simétricos # 
28 os cinco lados simétricos # 
29 cinco margens simétricas & 
30 os cinco lados simétricos # 

Quadro 25 
artigo + adjetivo composto  
(numeral-particípio passado) + substantivo 
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Quadro 26  
(artigo) + adjetivo  + substantivo/pronome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SN8: On the underside is the mouth and 
the tube feet 
Expectativa de interpretação: os pés 
tubulares 
PARTIC.     INTERPRETAÇÃO 

1 o tubo hidrostático & 
2 o tubo dos pés # 
3 o tubo dos pés # 
4 o tubo dos pés # 
5 o tubo dos pés # 
6 os pés tubulares 
7 o tubo dos pés # 
8 as bases das patas & 
9 o tubo dos pés # 
10 os tubos dos pés # 
11 a conexão dos pés & 
12 as bases do tubo & 
13 o tubo condutor & 
14 os pés tubulares 
15 os pés (   ) * 
16 o pé sifão * 
17 os pés tubulares 
18 os pés em forma de tubo 
19 os tubos pés # 
20 os pés tubulares 
21 os pés tubulares 
22 o tubo dos pés # 
23 os pés tubulares 
24 o tubo dos pés # 
25 o tubo dos pés # 
26 o tubo dos pés # 
27 os tubos dos pés # 
28 os pés tubulares 
29 o tubo em forma de pé # 
30 os pés  (   ) * 

SN7:  Most species  have five arms coming 
from a central disk 
Expectativa de interpretação: um disco 
central 
PARTIC.    INTERPRETAÇÃO 

1 um disco central 
2 um disco central 
3 um disco central 
4 o disco central 
5 o centro do disco # 
6 um disco central 
7 um disco central 
8 o seu disco (   ) * 
9 um disco central 
10 um disco central 
11 o disco central 
12 [   ] * 
13 o disco central 
14 o disco central 
15 um disco central 
16 um disco (   ) * 
17 uma região central * 
18 um disco central 
19 um disco central 
20 o disco central 
21 um disco central 
22 o disco central 
23 um disco central 
24 o disco central 
25 o disco (   ) * 
26 o disco central 
27 o disco central 
28 um disco central 
29 o disco central 
30 o disco central 

Quadro 27  
(artigo) + substantivo + substantivo 
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Quadro 28 - (artigo) substantivo + 
substantivo 
 
SN9: The tube feet are used to move 
about, cling to the bottom and capture 
pray. 
Expectativa de interpretação: Os pés 
tubulares 
PARTIC.     INTERPRETAÇÃO 

1 Os tubos hidrostáticos & 
2 O tubo dos pés # 
3 O canal dos pés # 
4 [   ] * 
5 Os tubos dos pés # 
6 Os pés tubulares 
7 O tubo dos pés # 
8 As patas  (   ) 
9 O canal dos pés # 
10 Os tubos dos pés # 
11 Os pés  (   ) * 
12 A base do tubo & 
13 O tubo condutor & 
14 Os pés tubulares 
15 Os pés (   ) * 
16 O pé sifão & 
17 Os pés tubulares 
18 Os pés em forma de tubo 
19 Os tubos pés # 
20 Os pés tubulares 
21 Os pés tubulares 
22 O tubo dos pés # 
23 Os pés tubulares 
24 O tubo dos pés # 
25 O tubo dos pés # 
26 O tubo dos pés # 
27 Os tubos dos pés # 
28 Os pés tubulares 
29 O tubo em forma de pé # 
30 Os pés (   ) * 

 

 

 

 

 

 

SN10: A unique feature of the echinoderms is 
a system of water-filled tubes. 
Expectativa de interpretação: Uma 
característica única 
PARTIC.  INTERPRETAÇÃO 

1 Uma única exclusividade & 
2 A única característica # 
3 Um único traço # 
4 O único traço # 
5 O único caráter distintivo & 
6 Um único traço característico # 
7 A principal característica & 
8 Um exemplo dos aspectos & 
9 A única característica # 
10 A característica exclusiva 
11 Um exemplo característico & 
12 Uma característica única   
13 Uma característica única 
14 Uma característica (   ) * 
15 Uma característica única 
16 Um único ponto característico # 
17 Uma única parte importante & 
18 Uma característica única 
19 Uma característica única 
20 Um aspecto único 
21 Uma característica única 
22 Uma característica única 
23 Uma única feição & 
24 O único aspecto # 
25 A única característica # 
26 Um ponto específico * 
27 Uma única característica # 
28 Uma característica única 
29 Um único aspecto # 
30 Uma característica única 

Quadro 29 
(artigo) + adjetivo + substantivo/pronome 
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Quadro 30 
adjetivo composto (substantivo-particípio 
passado) + substantivo 
 

SN11: A unique feature of the echinoderms 
is a system of water-filled tubes. 
Expectativa de interpretação: tubos cheios 
de água 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 tubos aquáticos de equilíbrio * 
2 tubos de abastecimento de 

água * 
3 água por canais preenchidos & 
4 tubos de abastecimento de 

água * 
5 tubos de abastecimento de 

água * 
6 tubos para circulação de água * 
7 tubos cheios de água 
8 abastecimento de água nos 

tubos & 
9 tubos cheio d’água 
10 tubos (   ) de água * 
11 água que enche os pés & 
12 [   ] * 
13 tubos aquático * 
14 líquido em abastecimento 

tubulares & 
15 tubos arquivadores de água.* 
16 água que enche os sifões & 
17 tubos cheios de água 
18 tubos cheios de água. 
19 tubos preenchidos (   ) *  
20 água enchendo tubos & 
21 tubos condutores de água * 
22 água acumulada em tubos & 
23 turbilhonamento aquático & 
24 águas acumuladas em tubos & 
25 água acumulado em tubos & 
26 água que enche os tubos dos 

pés & 
27 água acumulado em tubos & 
28 túbulos condutores de água * 
29 tubos sugadores d´água * 
30 tubos cheio de água 

 

 

 

SN12: This “water vascular system” 
controls the movement of the bat star’s tube 
feet. 
Expectativa de interpretação:  Este  “sistema 
vascular de água” 
PARTIC.   INTERPRETAÇÃO 

1 Este “sistema vascular aquático” 
2 Este “sistema vascular de água” 
3 Este “sistema vascular aquático” 
4 Este “sistema vascular de água” 
5 Este “sistema vascular de água” 
6 Este “sistema vascular de água” 
7 O “sistema vascular de água” 

8 O “sistema vascular de água” 
9 O “sistema vascular de água” 
10 Este “sistema vascular de água” 
11 Este “sistema vascular de água” 
12 Este “sistema vascular aquático” 
13 Esse “sistema vascular aquático” 
14 Este “sistema vascular aquático” 
15 Este “sistema vascular de água” 
16 Este “sistema vascular de água” 
17 Este “sistema vascular de água” 
18 Este “sistema de água vascular” 
19 Este “sistema vascular hídrico” 
20 Este “sistema vascular de água” 
21 Essa “água do sistema vascular 

hidráulico” # 
22 Este “sistema vascular de água” 
23 Este “sistema vascular aquático” 
24 O sistema vascular de água” 

 
25 Esse “sistema de água vascular” 

 
26 Esse “sistema” (   )  (   ) * 

 
27 Esse “sistema de água vascular” 
28 Essa “água do sistema vascular 

hidráulico” # 
29 Esse “sistema vascular de água” 
30 Esse “sistema vascular de água” 

Quadro 31 
pronome + substantivo + adjetivo + 
substantivo  
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Quadro 32 
artigo + substantivo + substantivo + ´s + substantivo 
+ substantivo  
 
SN13: This “water vascular system” controls the 
movement of the bat star’s tube feet. 
Expectativa de interpretação: os pés tubulares da 
estrela-morcego 
PART. INTERPRETAÇÃO 

1 estrelas-morcego tubos hidrostáticos & 
2 os tubos dos pés das estrelas morcegos # 
3 os canais dos pés da estrela morcego  # 
4 os tubos dos pés das estrelas morcego # 
5 o tubo dos pés dos morcegos estrela # 
6 os pés tubulares das estrelas morcego 
7 as estrelas morcego do tubo dos pés # 
8 a base dos tubos das estrelas morcegos # 
9 os pés ambulacrais (   )  (   ) & 
10 os tubos dos pés das estrelas morcego # 
11 os pés  (   ) das estrelas-morcego * 
12 o tubo basal das estrelas morcego & 
13 as estrelas-morcego e o tubo dos pés # 
14 os pés  (   )  das estrelas morcego * 
15 os tubos dos pés da estrela morcego & 
16 os pés sifão das estrela morcego * 
17 os pés tubulares das estrelas morcego  
18 os pés em forma de tubo das estrelas 

morcego 
19 os pés tubos da estrela morcego 
20 os pés tubulares das estrelas morcego 
21 as estrelas-morcego através dos pés 

tubulares # 
22 as estrela morcego e do tubo de pés # 
23 os pés tubulares do morcego estrela # 
24 tubo dos pés da estrela morcego # 
25 o tubo dos pés das estrelas morcego # 
26 os tubos dos pés das estrelas morcego # 
27 o tubo dos pés da estrela morcego # 
28 as estrelas-morcego através dos pés 

tubulares # 
29 as estrelas bat pelo tubo em forma de pé & 
30 os pés (   ) das estrelas morcego * 

 

 

 

 

 

SN14: Bat stars are well-adapted 
to life in the kelp forest. 
Expectativa de 
interpretação:Estrelas-morcego 
PART. INTERPRETAÇÃO 

1 Estrelas-morcego 
2 As estrelas (   ) * 
3 Estrelas morcegos 
4 Estrelas morcego 
5 Morcego estrelas # 

 
6 Estrelas morcegos 
7 Estrelas morcego 
8 As estrelas  (   ) * 
9 As estrela morcego 
10 Estrelas morcego 
11 Estrelas (   ) * 
12 As estrelas morcego 
13 As estrelas-morcego 
14 As estrelas-morcego 
15 Estrelas-morcego 
16 Estrela morcego 
17 As estrelas-morcego 
18 As estrelas-morcego 
19 Estrela morcego 
20 Estrelas morcego 
21 As estrelas-morcego 
22 Estrela morcego 
23 Morcegos estrela # 

 
24 A estrela morcego 
25 As estrelas-morcego 
26 As estrelas-morcego 
27 Estrela morcego 
28 As estrela-morcego 
29 Estrelas bat * 
30 Estrelas morcego 

Quadro 33 
(artigo) + substantivo + substantivo 
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Quadro 34  
 (artigo) + substantivo + substantivo 
 

SN15: Bat stars are well-adapted to life 
in the kelp forest. 
Expectativa de interpretação: a floresta 
de algas 
PART.  INTERPRETAÇÃO 

1 (   ) florestas submersas * 
2 a floresta marinha * 
3 (   ) florestas de algas 
4 (   ) florestas marinhas * 
5 as florestas marinhas * 
6 (   ) florestas de algas 

marinhas 
7 as florestas de algas 
8 as florestas submersas * 
9 (   ) florestas de algas 

marinhas 
10 (   ) florestas de algas 
11 as florestas de algas 
12 (   ) florestas de algas 

marinhas 
13 a floresta de algas marinhas 
14 (   ) ambientes de algas * 
15 (   ) floresta de alga 
16 a floresta de algas marinhas 
17 (   ) florestas de algas 
18 as florestas de algas 
19 (   ) florestas de algas 
20 (   ) florestas de algas 
21 as florestas de kelps * 
22 (   ) florestas de água 

marinha* 
23 (   ) florestas de kelp * 
24 as florestas de  alga marinha 
25 (   ) florestas de algas 

marinhas 
26 as florestas de algas marinhas 
27 a floresta de água marinha * 
28 as florestas de kelps (algas) 
29 os corais de águas marinhas * 
30 (   ) florestas kelp (algas) 

 

 

 

SN16: Their diet includes plants and animals, as 
well as scavenging dead or dying animals   
Expectativa de interpretação: animais mortos ou 
morrendo 
PART. INTERPRETAÇÃO 

1 estes animais mortos anteriormente # 
2 carniça ou animais morrendo # 
3 mortos ou animais morrendo # 
4 animais mortos  (   ) * 
5 animais mortos ou morrendo 
6 [   ] * 
7 animais mortos (   ) * 
8 animais mortos (   ) * 
9 (   ) mortos (   ) & 
10 animais   (   )  moribundos * 
11 animais em decomposição ou que 

estejam morrendo 
12 animais mortos (   ) * 
13 animais mortos (   ) * 
14 partículas mortas ou animais mortos # 
15 carniça ou animais moribundos # 
16 animais mortos ou morrendo 
17 partícula morta ou animais morrendo& 
18 animais mortos ou que estejam 

morrendo 
19 animais mortos (   ) * 
20 matando animais  (   ) & 
21 carapaças (detritos) ou animais que 

estão morrendo (agonizando) & 
22 animais mortos (   ) * 
23 animais mortos ou moribundos 
24 restos de animais mortos (   ) & 
25 matéria morta ou animais mortos & 
26 animais mortos ou quase morrendo 
27 animais mortos (   ) * 
28 carapaças (detritos) ou animais que 

estão morrendo (agonizando) & 
29 animais mortos ou agonizantes 
30 carapaças mortas ou animais 

submersos & 

Quadro 35  
Adjetivo (Part. Passado) + OR + Adjetivo  
(Part. Presente) + substantivo 
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Quadro 36 - (artigo) + substantivo +  
substantivo 
 

SN17: The bat star oozes its digestive 
juices onto its prey and slurps up its 
liquefied lunch. 
Expectativa de participação: A estrela-
morcego 
PARTIC.   INTERPRETAÇÃO 

1 As estrelas-morcego 
2 A estrela morcego 
3 A estrela morcego 
4 As estrela morcego 
5 O morcego estrela # 
6 A estrela morcego 
7 A estrela morcego 
8 A estrela morcego 
9 As estrelas morcegos 
10 A estrela morcego 
11 Estrelas-morcego 
12 As estrelas morcego 
13 As estrelas-morcego 
14 A estrela morcego 
15 A estrela morcego 
16 A estrela morcego 
17 A estrela morcego 
18 As estrelas-morcego 
19 Estrela morcego 
20 As estrelas morcego 
21 As estrelas morcego 
22 A estrela morcego 
23 Morcego estrela # 
24 A estrela morcego 
25 A estrela morcego 
26 As estrelas (   ) * 
27 A estrela morcego 
28 As estrela-morcego 
29 As estrelas bat * 
30 A estrela morcego 

 

 

 

 

 

 

SN18: The bat star oozes its digestive 
juices onto its prey and slurps up its 
liquefied lunch. 
Expectativa de interpretação: seus sucos 
digestivos 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 um sistema digestivo * 
2 o suco digestivo 
3 sucos digestivos 
4 sucos (   ) * 
5 seu suco digestivo 
6 seu suco digestivo 
7 o suco digestivo 
8 seu suco digestivo 
9 seu sistema digestivo * 
10 o suco digestivo 
11 seu suco digestivo 
12 suco digestivo 
13 seus sucos digestivos 
14 suco digestivo   
15 sucos digestivos 
16 este suco digestivo 
17 seus sucos estomacais 
18 suco digestivo 
19 o suco digestivo 
20 o suco digestivo 
21 seu suco digestivo 
22 seu suco digestivo 
23 a lama do suco digestivo * 
24 seu suco digestivo 
25 sucos digestivos 
26 seu suco digestivo 
27 suco digestivo 
28 seu suco digestivo 
29 seu suco digestivo lodoso * 
30 suco digestivo 

Quadro 37 - pronome + adjetivo +  
substantivo 
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Quadro 38 
pronome + adjetivo (particípio passado)  
+ substantivo 
 

SN19: The bat star oozes its digestive juices 
onto its prey and slurps up its liquefied lunch. 
Expectativa de interpretação: seu almoço 
liquefeito 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 o alimento (   ) * 
2 seu  (   ) líquido & 
3 (   ) comida liquefeita 
4 liquidificando o alimento # 
5 seus fluídos corpóreos * 
6 seu almoço liquidificado 
7 seu alimento liquefeito 
8 seu  (   ) liquido & 
9 [   ] * 
10 seu almoço na forma líquida 
11 seu almoço (   ) * 
12 esse lanche liquefeito. 
13 este lanche liquefeito 
14 o almoço (   ) * 
15 (   ) comida liquefeita 
16 este lanche liquefeito 
17 [   ] * 
18 um alimento líquido 
19 (   ) comida na forma líquida 
20 o almoço liquidificado 
21 um alimento líquido (liquefeito) 
22 [   ] * 
23 seu lanche liquefeito 
24 [   ] * 
25 o almoço (   ) * 
26  seus nutrientes (   ) * 
27 [   ] * 
28 um alimento líquido (liquefeito) 
29 (   ) alimento e tornando líquido  & 
30 uma refeição líquida 

 

 

 

 

 

 

 

SN20: Bat stars are the most abundant 
sea star on the west coast 
Expectativa de interpretação: Estrelas-
morcego 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 Estrelas-morcego 
2 As estrelas morcego 
3 Estrelas-morcego 
4 Estrelas-morcego 
5 Os morcegos estrelas # 
6 Estrelas morcego 
7 Estrelas morcego 
8 A estrela morcego 
9 Estrelas morcego 
10 Estrelas morcego 
11 As estrelas morcego 
12 Elas  
13 Elas  
14 A estrela morcego 
15 [   ] * 
16 Estrelas morcego 
17 Estrelas morcego 
18 Estrelas morcego 
19 Estrela morcego 
20 Estrelas morcego 
21 As estrelas-morcego 
22 Estrelas morcego 
23 Morcegos estrela # 
24 Estrelas morcego 
25 Estrelas morcego 
26 Elas 
27 A estrela morcego 
28 As estrelas morcego 
29 Estrelas bat * 
30 Estrelas morcego 

Quadro 39  
(artigo) + substantivo + substantivo 
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Quadro 40 
artigo + adjetivo (superlativo) + substantivo + substantivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN21: Bat stars are the most abundant sea star on 
the west coast. 
Expectativa de interpretação: a estrela-do-mar mais 
abundante 
PART. INTERPRETAÇÃO 

1 (   )  (   )  (   )  (   ) abundantes & 
2 as mais abundantes estrelas do mar 
3 em sua maioria abundantes no mar estrela & 
4 as mais abundantes estrelas do mar   
5 os mais abundantes no mar estrela # 
6 as mais abundantes estrelas do mar 
7 a mais abundante estrela do mar 
8 as mais abundantes  (   ) do mar * 
9 (   )  (   )  (   )  (   ) abundantes & 
10 as mais abundantes estrelas do mar 
11 as mais abundantes estrelas  (   ) * 
12 as mais abundantes estrelas do mar 
13 as mais abundantes estrelas do mar 
14 mais abundante do que a do mar # 
15 [   ] * 
16 as mais abundantes estrelas do mar 
17 as mais abundantes estrelas do mar 
18 mais abundantes do que estrelas do mar # 
19 a mais abundante das estrelas do mar 
20 mais abundantes estrelas do mar 
21 as mais abundantes estrelas-do-mar 
22 as mais abundantes das estrelas do mar 
23 as mais abundantes estrelas-do-mar 
24 abundantes nas estrelas do mar # 
25 as mais abundantes das estrelas do mar 
26 as estrelas do mar mais abundantes 
27 as mais abundantes das estrelas do mar 
28 as mais abundantes estrelas-do-mar   
29 as mais abundantes  estrelas do mar 
30 as mais abundantes  estrelas do mar 

SN22: Bat stars are the most 
abundant sea star on the west 
coast. 
Expectativa de interpretação: a 
costa oeste 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 a costa (   ) * 
2 a costa oeste 
3 a costa oeste 
4 a costa oeste 
5 a costa oeste 
6 [   ] * 
7 a costa oeste 
8 a costa oeste 
9 a costa oeste 
10 a costa oeste 
11 a costa oeste 
12 a costa leste * 
13 a costa leste * 
14 a costa (   ) * 
15 [   ] * 
16 a costa oeste 
17 a costa oeste 
18 a costa oeste 
19 a costa oeste 
20 a costa oeste 
21 a costa oeste 
22 a costa oeste 
23 a costa oeste 
24 o oeste da costa # 
25 o oeste da costa # 
26 a costa oeste 
27 o oeste da costa # 
28 a costa oeste 
29 a costa oeste 
30 a costa oeste 

Quadro 41  
(artigo) + substantivo + substantivo 
 



 94 

 
Quadro 42 
(artigo) + substantivo + substantivo 
 
 
SN23: They are especially numerous in 
kelp forests. 
Expectativa de interpretação: florestas de 
algas 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 floresta submersa * 
2 ambientes marinhos * 
3 florestas de algas 
4 florestas marinhas * 
5 florestas marinhas * 
6 floresta de algas marinhas 
7 florestas de algas 
8 ambientes marinhos * 
9 florestas marinhas * 
10 florestas de algas 
11 florestas de algas 
12 florestas de algas 
13 floresta de algas marinhas 
14 ambientes algas * 
15 [   ] * 
16 florestas de algas marinhas 
17 florestas de kelps * 
18 florestas de algas 
19 florestas de algas 
20 florestas de algas 
21 florestas de algas (kelps) 
22 florestas de água marinha * 
23 florestas de kelp * 
24 florestas de algas marinhas 
25 florestas de algas marinhas 
26 floresta de algas marinha 
27 floresta de água marinha.* 
28 florestas de algas (kelps) 
29 ambientes de corais * 
30 florestas de algas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SN24: When some sea stars are 
captured by a predator … 
Expectativa de interpretação: algumas 
estrelas-do-mar 
PARTIC. INTERPRETAÇÃO 

1 apenas estrelas do mar * 
2 alguma estrela do mar 
3 algumas estrelas  (   ) * 
4 algumas estrelas do mar 
5 algumas estrelas do mar 
6 algumas estrelas do mar 
7 as estrelas do mar * 
8 alguma estrela do mar 
9 algumas  (   )  (   ) * 
10 muitas estrelas do mar * 
11 alguma estrela-do-mar 
12 alguma estrela-do-mar 
13 uma estrela do mar * 
14 elas 
15 algumas estrelas do mar 
16 alguma estrela do mar 
17 algumas estrelas do mar 
18 algumas estrelas do mar 
19 algumas estrelas do mar 
20 algumas estrelas do mar 
21 algumas estrelas do mar 
22 algumas estrelas do mar 
23 algumas estrelas do mar 
24 alguma estrela do mar 
25 algumas estrelas do mar 
26 ela 
27 algumas estrelas do mar 
28 algumas estrelas do mar 
29 alguma estrela do mar 
30 algumas estrelas do mar 

Quadro 43 
pronome + substantivo + substantivo 
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Quadro 44  (artigo) + substantivo + 
substantivo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SN26: But the sea star can regenerate the 
arm, growing back a new arm where the 
old one was lost. 
Expectativa de interpretação: um novo 
braço 
PARTIC.     INTERPRETAÇÃO 

1 um novo braço 
2 um novo braço 
3 um novo braço 
4 um novo braço 
5 um braço novo 
6 um novo braço 
7 um novo (   ) * 
8 o braço (   ) * 
9 seu braço (   ) * 
10 os braços (   ) * 
11 este braço (   ) * 
12 o membro (   ) * 
13 um novo (   ) 
14 seus tentáculos (   ) * 
15 um novo braço 
16 um novo membro  
17 de novo um (   ) * 
18 um novo braço 
19 um novo braço 
20 um novo “braço” 
21 um novo braço 
22 um novo braço 
23 uma nova arma * 
24 o novo braço   
25 o novo braço   
26 um novo braço 
27 um novo braço 
28 um novo braço 
29 um novo membro 
30 um novo braço 

SN25: But the sea star can regenerate 
the arm, growing back a new arm where 
the old one was lost. 
Expectativa de interpretação: a estrela-
do-mar 
PARTIC.    INTERPRETAÇÃO 

1 as estrelas (   ) * 
2 as estrelas  do mar 
3 a estrela do mar 
4 as estrelas  do mar 
5 as estrelas  do mar 
6 a estrela do mar 
7 as estrelas  do mar 
8 as estrelas  do mar 
9 elas 
10 as estrelas  do mar 
11 as estrelas (   ) * 
12 a estrela do mar 
13 as estrelas-do-mar 
14 a estrela morcego * 
15 a estrela do mar 
16 as estrelas-do-mar 
17 a estrela do mar 
18 a estrela do mar 
19 a estrela do mar 
20 as estrelas do mar 
21 as estrelas do mar 
22 a estrela do mar 
23 a estrela do mar 
24 a estrela do mar 
25 a estrela do mar 
26 [   ] * 
27 a estrela do mar 
28 as estrelas-do-mar 
29 a estrela do mar 
30 a estrela do mar 

Quadro 45  
(artigo) + adjetivo + substantivo/pronome 
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                                        Quadro 46  
                                           (artigo) + adjetivo + substantivo/pronome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN27: But the sea star can regenerate the 
arm, growing back a new arm where the 
old one was lost. 
Expectativa de interpretação: o velho/ o 
antigo 
PARTIC INTERPRETAÇÃO 

1 o velho 
2 [   ] * 
3 o antigo 
4 o (   ) * 
5 o velho 
6 o velho 
7 o velho 
8 [   ] * 
9 [   ] * 
10 o velho 
11 o velho 
12 o anterior 
13 o perdido * 
14 [   ] * 
15 o antigo 
16 o velho 
17 daquele que & 
18 do que & 
19 o velho 
20 o passado 
21 o velho 
22 o velho 
23 o antigo 
24 o outro 
25 o outro 
26 o perdido * 
27 o outro 
28 o velho 
29 o velho 
30 o velho 
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3.3 Resultados por tipo de inadequação 

 

 Dentre as 810 ocorrências (27 SNs x 30 participantes) houve 297 inadequações (36,67 

%). Consideramos inadequações somente lexicais (SL) aquelas ocorrências que mantiveram 

a ordem correta dos elementos da estrutura morfossintática, mas cujo léxico não correspondeu 

ao significado esperado. Consideramos inadequações somente estruturais (SE) as 

ocorrências cujo léxico correspondeu ao significado esperado, mas houve inversão na ordem 

dos elementos (modificador e núcleo) do SN, isto é, a estrutura morfossintática não 

correspondeu àquela institucionalizada. Finalmente, consideramos inadequações lexicais e 

estruturais (LE) as ocorrências em que houve uma combinação dos outros dois tipos de 

inadequação, isto é, houve inversão na ordem morfossintática e também o léxico não 

correspondeu àquele institucionalizado. 

 Nos quadros 20 a 46, assinalamos as ocorrências que consideramos inadequadas quanto 

à interpretação esperada de acordo com a legenda: 

 

* - Inadequações somente Lexicais 

# - Inadequações somente Estruturais 

& - Inadequações Lexicais e estruturais 

 

 

 No quadro 47, os números e porcentagens das inadequações segundo os três tipos: 

 

Tipos de inadequações: No. de ocorrências Porcentagem (%) 

Somente Lexicais (SL) 133 44,78 

Lexicais e Estruturais (LE) 74 24,91 

Somente Estruturais (SE) 90 30,31 

TOTAL                                                          297 100  

Quadro 47 - Tipos de inadequações 

 

 

 Nos gráficos 1, 2 e 3 temos a visualização do quadro 47 segundo os três tipos de 

inadequações bem como o agrupamento das inadequações levando-se em conta apenas se não 

se conhecia o léxico ou se houve dificuldades com a estrutura morfossintática. 
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   Tipos de Inadequações Encontradas 

SL: 44,78

LE: 24,91

SE: 30,31

 

 

 

 

 

 

       Inadequações envolvendo o léxico ou só a sintaxe 

LÉXICO: 69,69

Fatia 2

SÓ SINTAXE:
30,31

 

                                 Gráfico 2 

 

Gráfico 1 
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     Dificuldades com a sintaxe ou só com o léxico 

 

SÓ LÉXICO: 44,78

SINTAXE: 55,22 

 

                                         Gráfico 3 

 

 

3.3.1 Análise dos resultados por tipo de Inadequação 

 

Quase a metade das inadequações, 44,78 %, envolveu apenas o léxico. Isto torna 

evidente a falta de vocabulário dos participantes e/ou a dificuldade de interpretar certas 

palavras considerando-se o contexto, a relação semântica e morfossintática entre elas ou o 

conhecimento prévio. As estratégias ascendentes e descendentes devem ser consideradas em 

conjunto, mas muitos participantes, quando estão aplicando a estratégias ascendentes, se 

esquecem de aplicar conjuntamente as estratégias descendentes na interpretação de uma 

unidade menor do texto.  

No entanto, houve o reconhecimento correto da estrutura morfossintática nesses 44,78 

%, sinalizando que quase a metade dos participantes que teve dificuldades com o léxico 

aprendeu a reconhecer um SN e a reconhecer o núcleo e o modificador. Por outro lado, mais 

da metade dos participantes, 55,22 %, teve dificuldades com a estrutura morfossintática, 

mesmo aqueles que conheciam o léxico envolvido no SN, principalmente quando as estruturas 
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eram morfossintaticamente e/ou semanticamente mais complexas, como veremos mais 

detalhadamente na seção 3.4. 

 O segundo maior índice de inadequações, 30,31 %, foi o que envolveu a estrutura 

morfossintática apenas, mas se conhecia o léxico.  Estas dificuldades não se devem à falta de 

vocabulário, mas sim à dificuldade em se reconhecer no SN qual é o modificador e qual é o 

núcleo. Este tipo de inadequação causa grandes problemas de interpretação, já que o núcleo 

naquele SN não foi reconhecido corretamente e nem o seu modificador. Houve inversão na 

ordem dos elementos do SN, muito provavelmente por causa da interferência da LM, pois se 

interpretou o SN da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda como foi sugerido 

(Swan, 1998).   

 Percebemos que não basta conhecer o léxico envolvido nos SNs. É preciso conhecer a 

estrutura morfossintática e semântica dos SNs e levá-las em consideração no momento da 

interpretação, além de se ter atenção redobrada para não se usar estratégias de interpretação da 

LM ao se interpretar um SN na língua inglesa, já que, como já vimos, as duas línguas 

possuem estruturas diferentes com relação aos SNs com adjetivos atributivos. É necessário 

também possuir um bom conhecimento gramatical da LM, bem como da LE, para se fazer as 

adequações necessárias ao se interpretar os SNs, como a inclusão de preposições, por 

exemplo, ao se reescrever o SN em português. Finalmente, é necessário conhecer os tipos de 

relações semânticas e morfossintáticas entre modificador e núcleo para se interpretar um SN 

adequadamente. 

 Observando-se o índice de inadequações lexicais e estruturais ao mesmo tempo 

(24,91 %) percebemos que o desconhecimento do léxico algumas vezes pode levar a 

dificuldades de interpretação das relações dos componentes do SN, embora este conhecimento  

não garanta a percepção destas relações, como já vimos no parágrafo anterior. Mais uma vez, 

percebemos a relação intrínseca entre a gramática e a semântica também com relação à 

interpretação dos SNs em inglês, como defende a Gramática Cognitiva (TAYLOR, 2002). 

 Deve-se sempre levar em conta a estrutura morfossintática juntamente com as relações 

semânticas entre os elementos do SN, porque se há o desconhecimento do significado 

semântico de uma das palavras do SN, muito provavelmente haverá dificuldades de se 

estabelecer a relação sintática e semântica com as outras palavras que o compõem. Por outro 

lado, se existe o conhecimento semântico de todas as palavras que compõem o SN, isso nem 

sempre é suficiente para se perceber automaticamente as relações semânticas e sintáticas entre 

estas palavras. É preciso analisar os componentes do SN semanticamente, através de critérios 

semânticos como os de Tucker (1998), por exemplo, e também morfossintaticamente 
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(CELSE-MURCIA et al, 1998) para se perceber a relação entre as palavras e só então 

interpretar o SN, sempre levando em conta as estratégias ascendentes de interpretação da LE e 

considerando-se o contexto, o conhecimento prévio do leitor, enfim, as estratégias 

descendentes conjuntamente. 

 

 

3.4 Estrutura morfossintática versus tipos de inadequações 

 

 Com relação às dificuldades de interpretação, segundo a estrutura morfossintática, das 

298 interpretações insatisfatórias dos 30 participantes, o número ficou assim dividido de 

acordo com o tipo de inadequação: somente lexical (SL), somente estrutural (SE) e lexical 

e estrutural (LE). Numeramos as estruturas morfossintáticas de I a XIII para ilustrar os 

resultados no gráfico número 4.  No quadro 48 temos o total dos tipos de inadequações e a 

média de inadequações por SN. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURAS 

MORFOSSINTÁTICAS 

(Treze estruturas diferentes detalhadas 
nos próximos quadros 52 a 64) 

 
SL 

 
SE 

 
LE 

 
TOTAL 

 
MÉDIA/ 

SN 
TOTAL por tipo de inadequação 136 90 72 298 11,03 

Quadro 48 – Total das inadequações por tipo. 

 

 

Tipos de estruturas morfossintáticas: 

 

I. artigo + substantivo + substantivo + ´s + substantivo + substantivo 

II. adjetivo composto (substantivo-particípio passado) + substantivo 

III. adjetivo + OR + adjetivo (particípio presente) + substantivo 

IV. artigo + adjetivo composto (numeral-particípio passado) + substantivo 

V. adjetivo + AND + adjetivo + substantivo 

VI. pronome + adjetivo (particípio passado) + substantivo 

VII. artigo + adjetivo (superlativo) + substantivo + substantivo 

VIII. (artigo) + substantivo + substantivo 

IX. (artigo) + adjetivo + substantivo/pronome 
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X. pronome + substantivo + substantivo 

XI. pronome + adjetivo + substantivo 

XII. pronome + substantivo + adjetivo + substantivo 

XIII. substantivo + substantivo + substantivo 
 

 

 

          Estruturas morfossintáticas X No. de Inadequações por SN 

 

I - 25

II - 25

III - 23

IV - 21

V - 19

VI - 15

VII - 10

VIII - 12,62

IX - 09

X - 06

XI - 05

XII - 03

XIII - 02
 

                                            Gráfico 4 

 

 

 

3.4.1 Resultados e análise das estruturas morfossintáticas versus tipos de inadequações 

 

  A seguir faremos a análise das inadequações por tipo de estrutura morfossintática 

iniciando por aquelas que causaram mais inadequações por SN até aquelas que não causaram 

muitas dificuldades, de acordo com os resultados que constam nos quadros de cada estrutura 

morfossintática. 
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TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
I. artigo + substantivo + substantivo + 
´s + substantivo + substantivo 
the bat star´s tube feet 

 

04 

 

16 

 

05 

 

25 

 

25 

Quadro 49 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura I. 

 

 

Nesta estrutura as dificuldades deveram-se muito mais às inadequações na 

interpretação de tube feet e bat stars do que propriamente à relação de posse entre estes dois 

SNs, marcada pelo caso genitivo ´s.  Estes dois SNs já haviam causado algumas inadequações 

nos trechos onde aparecem em separado, como veremos mais adiante, portanto não é de se 

estranhar que as mesmas inadequações se repetissem neste SN bem mais complexo 

morfossintática e semanticamente. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
II. adjetivo composto (substantivo-
particípio passado) + substantivo 
water-filled tubes 

 

13 

 

00 

 

12 

 

25 

 

25 

Quadro 50 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura II. 

 

 

Nesta estrutura as dificuldades ocorreram por causa da confusão com o modificador de 

origem verbal filled. Este modificador foi confundido com seu verbo de origem fill. Além 

disso, essa palavra não é tão conhecida por nossos participantes, pois muitos não a traduziram 

adequadamente e alguns, inclusive, a confundiram com file (arquivo), traduzindo-a como 

arquivadores. 
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TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
III. adjetivo + OR + adjetivo 
(particípio presente) + substantivo 
dead or dying animals 

 

10 

 

05 

 

08 

 

23 

 

23 

Quadro 51 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura III. 

 

Este SN teve alto índice de inadequações somente lexicais e inadequações lexicais e 

estruturais. É formado por dois modificadores de origem verbal, dead (particípio passado do 

verbo die, mas é palavra bem conhecida como adjetivo) e dying (particípio presente do 

mesmo verbo die, mas não tão conhecida) e do núcleo animals, palavra cognata. Treze 

participantes omitiram ou interpretaram inadequadamente o modificador dying.  A palavra 

que antecede o SN, scavenging, foi interpretada como substantivo, carniça/carapaça e não 

como o verbo alimentando-se de restos orgânicos. Por causa desse erro de interpretação 

morfossintática e por causa da presença da conjunção or, cinco participantes acabaram 

criando dois SNs em vez de interpretarem um único existente no trecho, como nos exemplos: 

 

(192) carapaças ou animais que estejam morrendo 

(193) carniça ou animais moribundos 

 

 Neste caso, a dificuldade deveu-se muito provavelmente à presença da conjunção or, 

que como a conjunção and em outro SN que analisaremos posteriormente, causou dúvidas 

com relação à identificação dos modificadores e do núcleo, o que ocasionou inadequações  

estruturais e lexicais. Não se percebeu que os dois modificadores estavam coordenados 

porque possuíam uma mesma base semântica.  

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
IV. artigo + adjetivo composto 
(numeral-particípio passado) + 
substantivo 
the five-sided simmetry 

 

02 

 

12 

 

07 

 

21 

 

21 

Quadro 52 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura IV. 
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 Em the five-sided symmetry, o adjetivo composto por numeral e particípio five-sided foi 

de difícil interpretação para alguns, já que em português não existe tal combinação. Alguns 

participantes não souberam interpretar a relação do modificador com o núcleo, acarretando a 

maioria de inadequações somente estruturais. Nessas inadequações, simmetry, palavra 

cognata, foi interpretada como modificador, simétricos, e five-sided como cinco lados. Estes 

adjetivos compostos de numeral devem ser interpretados como uma característica possuída 

pelo núcleo, como em ten-year-old boy (menino que tem dez anos de idade, ou de dez anos de 

idade). No caso do SN em questão: uma simetria que possui cinco lados ou de cinco lados. 

Outros participantes traduziram symmetry como simetricamente, muito provavelmente pela 

terminação em –y que pode ter sido confundida com a terminação em –ly, característica de 

muitos advérbios de modo em inglês. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
V. adjetivo + AND + adjetivo + 
substantivo 
sandy and rocky bottoms 

 

02 

 

00 

 

17 

 

19 

 

19 

Quadro 53 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura V. 

 

 

A dificuldade deveu-se à presença da conjunção and ligando os dois modificadores. 

Os participantes não perceberam que se tratava de dois modificadores sandy, rocky 

coordenados pela conjunção and, referindo-se a um só núcleo, bottoms. Interpretaram a 

conjunção como que ligando dois substantivos: sandy (na verdade confundido com o 

substantivo sand) e rocky (confundido com o substantivo rock).  Também devido a essa 

confusão morfológica, alguns interpretaram o substantivo núcleo, bottoms, como modificador, 

provavelmente por já terem interpretado os dois modificadores como substantivos núcleos. 

Percebemos aqui como uma confusão morfológica pode acarretar inadequações lexicais e 

estruturais, que foram a maioria nesta estrutura. 

 

 

 



 106 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
VI. pronome + adjetivo (particípio 
passado) + substantivo 
its liquefied lunch 

 

11 

 

01 

 

03 

 

15 

 

15 

Quadro 54 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura VI. 

 

 

Desta vez a causa das inadequações foi o adjetivo de origem verbal, liquefied. Apesar 

de ser cognata, esta palavra foi omitida ou interpretada inadequadamente por 14 participantes 

(46,67 %).  Parece que a combinação liquefeito e almoço causou estranheza, talvez porque se 

costuma relacionar comida a sólido. 

Em its liquefied lunch observamos também uma dificuldade em se interpretar o 

pronome possessivo adjetivo its, um determinante, talvez por não ser tão  usado quanto os 

outros pronomes possessivos, mas isso não acarretou problemas maiores na interpretação do 

trecho e não foi considerada uma inadequação. Houve também alguma dificuldade com o 

falso cognato lunch, que alguns traduziram como lanche, não causando maiores problemas de 

interpretação, já que o domínio é o mesmo nas duas palavras (também não a onsideramos uma 

inadequação). 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA 

 MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
VII. artigo + adjetivo (superlativo) + 
substantivo + substantivo 
the most abundant sea star 

 

03 

 

04 

 

03 

 

10 

 

10 

Quadro 55 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura VII. 

 

 

Houve dificuldades em se interpretar o adjetivo em sua forma superlativa, apesar de o 

adjetivo ser palavra cognata. A dificuldade deveu-se à palavra most. Esta palavra não foi 

identificada por muitos participantes como a marcação do superlativo embora esta noção faça 

parte do currículo das escolas fundamentais e de nível médio. Esta falta de vocabulário 

acarretou um número de inadequações dos 3 tipos praticamente igual, com o número de 
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inadequações somente estruturais um pouco maior (33,33 % a mais do que os outros 2 

tipos). 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
VIII. (artigo) + substantivo + 
substantivo 
bat stars, the bat star, sea stars, the sea 
star, kelp forests, the kelp forest, the tube 
feet, the west coast 

 
51 

(6,37 
p/ SN) 

 
39 

(4,87 
p/ SN) 

 
10 

(1,25 
p/ SN) 

 
100 

 
12,25 

Quadro 56 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura VIII. 

 

 

A maioria das inadequações desse tipo de estrutura foi somente lexical, mas houve 

um índice relativamente alto de inadequações somente estruturais, onde se conhecia o 

léxico.  Os participantes tiveram problemas de vocabulário com relação à palavra kelps, que 

não é palavra conhecida para a maioria, somente para quem já teve contato com textos em 

inglês relativos à vida marinha. 

  Apesar de a combinação bat com star ter causado estranheza por não ser tão conhecida, 

os que a interpretaram corretamente podem ter usado o contexto de uma das ocorrências para 

suprir a dificuldade: Bat stars are well-adapted to life in the kelp forest. A maioria interpretou 

satisfatoriamente esta frase, provavelmente devido à presença de cognatos como adapted, 

forest  e a palavras bem conhecidas como  well, are, life.  A palavra kelp (alga) não foi 

satisfatoriamente interpretada por alguns, ou foi omitida, evidenciando que não é uma palavra 

comum ao vocabulário destes participantes, uma inadequação somente lexical, portanto. 

 Com relação ao SN tube feet, a maioria das inadequações envolvendo o léxico foi com 

relação ao modificador tube. Embora esta seja uma palavra cognata, houve dificuldade em se 

relacionar pés com tubo. Os participantes não perceberam que tube é uma característica física 

de feet. Este é um exemplo de que, mesmo duas palavras sendo conhecidas e/ou cognatas, 

pode haver dificuldade em se interpretar satisfatoriamente a relação semântica entre elas, 

como no caso de bat star, onde alguns poucos participantes não perceberam qual a relação do 

núcleo com seu modificador. Quando o núcleo e o modificador pertencem a domínios 

diferentes, a relação semântica entre eles não é tão óbvia. 
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Muitas das inadequações envolvendo o léxico aconteceram por omissão de uma das 

palavras dos SNs, exatamente porque não se conseguiu perceber, por exemplo, que tube seria 

a forma dos pés, pés em forma de tubo ou tubulares. Nas funções dos modificadores de 

Tucker (1998), bat seria classificado como (j) uma característica física desta estrela-do-mar e 

tube, uma característica física de feet. 

 Houve também uma incidência muito grande de inadequações somente estruturais 

nesta estrutura. Embora (artigo) + substantivo + substantivo seja uma estrutura 

morfossintaticamente simples, ela se torna semanticamente complexa para o falante de língua 

portuguesa, já que na nossa língua esta estrutura é bem rara, encontrada apenas em palavras 

compostas como homem-bomba, por exemplo. Aqui pudemos observar grande interferência 

da LM na interpretação dos SNs. Muitos participantes não perceberam corretamente a relação 

modificador-núcleo entre os dois substantivos.  

 Este tipo de inadequação é bem comum em estruturas do tipo (artigo) + substantivo + 

substantivo, já que não se trata de problemas apenas no vocabulário, porque a maioria dos 

participantes que cometeu estas inadequações não teve dificuldade em interpretar os dois 

substantivos separadamente. A dificuldade deveu-se em reconhecer o núcleo e, portanto, o 

domínio ativado pela entidade, o que causou graves problemas de interpretação que 

comprometeram a interpretação geral do texto, quando, por exemplo, se traduziu o SN bat 

star como morcego-estrela, que dá título ao texto, palavra-chave, portanto. Não se percebeu 

que se tratava de uma espécie de estrela-do-mar, um equinoderma marinho, e não de um 

mamífero voador. O texto todo fica comprometido visto que o mesmo não trata de mamíferos 

voadores, muito menos que estes mamíferos se encontram no fundo do mar. 

Como apontam Quirk et al (1985), esta é uma estrutura que pode ser parafraseada por 

uma outra onde o segundo substantivo é o sujeito e o primeiro substantivo, o objeto.  

 

Usando exemplos de nosso corpus, temos: 

 

 (194) bat star – uma estrela (do mar) que tem características alimentares com as do morcego 

 (195) sea stars – estrelas que vivem no mar 

 (196) the tube feet – pés que lembram tubos 

 (197) the kelp forests – florestas compostas de algas  

 (198) the west coast – a costa que se encontra a oeste 
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 Swan (1995) alternativamente sugere que se leia este tipo de estrutura de trás para frente 

e que se vá adicionando conectivos à medida que se fizer necessário. Assim, teríamos em 

português: 

 

(199) bat star (estrela do tipo morcego, estrela-morcego) 

(200) sea stars (estrelas-do-mar) 

(201) the tube feet (pés tubulares, pés-tubo, pés em forma de tubo) 

(202) the kelp forest (floresta de algas) 

(203) the west coast (a costa oeste) 

 

 Analisando as respostas dos participantes, observamos que houve muitas inversões do 

modificador (propriedade) pelo núcleo (entidade). Como aponta Taylor: “Um substantivo 

sozinho perfila um tipo de entidade enquanto que um sintagma nominal perfila uma 

instanciação em particular do tipo.” (2002, p. 194) ou, segundo Langacker (1975b apud 

FRAWLEY, p. 66), “[…] um substantivo designa uma região no espaço conceitual.”.  

 Como observa Frawley (1992), a modificação é o meio pelo qual uma língua restringe 

ou delimita um domínio. Os núcleos dos SNs correspondem às entidades (substantivos) e as 

propriedades (adjetivos ou substantivos em função atributiva) são os atributos das entidades 

(modificadores). No caso de nossos exemplos, as entidades perfiladas (designadas) são: 

 

(204) star  

(205) stars 

(206) feet 

(207) forest(s) 

(208) coast 

 

 E as propriedades atribuídas a estas entidades são, respectivamente: 

 

(209) bat  

(210) sea 

(211) tube 

(212) kelp 

(213) west  
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Destacamos as interpretações: 

 

(214) Participantes 5 e 23, que interpretaram bat star(s) como morcegos estrela(s) 

(215) Participante 3, que interpretou sea stars como mar estrelas  

(216) Participante 23, que interpretou sea stars como oceano estrela  

 

 Estas inadequações, com estes dois SNs, foram minoria, embora chamem bastante a 

nossa atenção, principalmente por se tratarem de palavras conhecidas pelos participantes, 

levando em consideração que são alunos de Ecologia e que o texto traz o nome científico do 

animal em questão e até mesmo uma foto deste animal. O participante 23, inclusive, é do 

nível avançado e teve dificuldade com dois SNs, não percebendo qual o núcleo e qual o 

modificador nesses SNs. Os participantes não aplicaram outras estratégias de leitura tais como 

marcas tipográficas (a foto da estrela-do-mar), o contexto, o conhecimento prévio. Acabaram 

por usar as estratégias da LM, interpretando o SN da esquerda para a direita. 

 Temos ainda tube feet, que foi interpretado insatisfatoriamente pela maioria dos 

participantes. Todas as inadequações deste SN deveram-se ao não reconhecimento do núcleo 

do SN, inadequações somente estruturais, pois o léxico é conhecido pela maioria dos 

participantes. Neste caso, o SN tube feet não era conhecido pelos alunos, visto não se tratar de 

uma expressão comum, mesmo em português, diferente do caso de sea star.  No SN tube feet, 

os participantes não aplicaram a técnica sugerida por Swan (1995) e ensinada em sala de aula, 

de se ler de trás para frente o SN e ir-se acrescentando os conectivos quando necessário. A 

maioria dos participantes simplesmente seguiu a ordem comum de um SN em português, da 

esquerda para a direita, uma interferência da LM, causando uma inadequação por não 

perceberem qual seria o núcleo do SN e qual o modificador. Os participantes não perceberam 

a relação semântica entre núcleo e modificador: que tube seria uma característica física de 

feet, conforme foi visto nas categorias semânticas de Tucker (1998). 

Já bat star, apesar de uma combinação não tão comum, foi interpretado 

satisfatoriamente pela maioria por conter as palavras star e bat, palavras conhecidas, e ser 

associado a um tipo de estrela-do-mar, provavelmente por sua estrutura morfossintática ser a 

mesma de sea star e ambos conterem a palavra star, relacionada pela maioria à estrela-do-

mar. Houve algumas inadequações somente lexicais com relação à palavra bat por parte de 

uns poucos participantes que a omitiram, talvez por não perceberem a relação semântica das 

duas palavras. 
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Em sea stars houve poucas inadequações somente lexicais, e três somente 

estruturais, evidenciando que este SN é bem conhecido pelos participantes, na verdade uma 

palavra composta, visto se tratar de estudantes de Ecologia que já devem ter estudado sobre os 

animais marinhos em Zoologia. Nas somente estruturais houve interferência da LM, segui-

se a ordem de interpretação do português, da esquerda para a direita, além de não se 

considerar o contexto e o conhecimento prévio, as estratégias descendentes. 

Os outros dois SNs deste mesmo tipo,  west coast  e kelp forest(s),  tiveram bem 

menos incidência de inadequações somente lexicais por se tratarem de palavras cognatas (no 

caso de west coast,  ambas as palavras são cognatas e no caso de  kelp forest(s), apenas  uma 

delas foi o suficiente para a maioria interpretar corretamente o SN), provavelmente devido ao 

contexto, já que se tratava do fundo do mar e de animais marinhos. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
IX. (artigo) + adjetivo + 
substantivo/pronome 
natural history, a central disk, a unique 
feature, a new arm, the old one  

 
25 
(5 p/ 
SN) 

 
11 

(2,2 p/ 
SN) 

 
07 

(1,4 p/ 
SN) 

 
43 

 
8,6 

Quadro 57 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura IX. 

 

 

Esta estrutura é uma das mais comuns na língua inglesa juntamente com a de n° VIII.  

O número de inadequações somente lexicais superou em muito as somente estruturais 

(127,27 % a mais). As dificuldades neste caso não se deveram à estrutura, já que esta, apesar 

de não ser a mais comum em português, é possível na nossa língua.  

Natural history foi o único SN onde não ocorreu nenhuma inadequação na 

interpretação, provavelmente porque é formado por duas palavras cognatas e a combinação 

destas duas palavras é bem conhecida na língua portuguesa. 

 No entanto, em a central disk, ocorreram algumas poucas inadequações, quatro, apesar 

de o SN também ser formado por palavras cognatas e o modificador ser um adjetivo. A 

maioria dessas inadequações foi somente lexical e foi de omissão da palavra central. embora 

esta palavra seja exatamente igual ao adjetivo em português. Talvez por falta de 
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conhecimento prévio com relação às características do equinoderma descrito, a expressão 

disco central pode não ter feito sentido para estes participantes. 

Já em a unique feature ocorreu um altíssimo índice de inadequações, especialmente na 

interpretação de unique, um falso cognato que causou muitas inadequações somente lexicais. 

Além disso, a palavra único em português, dependendo de sua posição no SN, pode significar 

apenas um, se estiver antes do substantivo núcleo, como em um único problema difícil, ou 

pode significar original, exclusiva se for o modificador pós-posto de um núcleo, como em um 

sabor único. Alguns participantes não se deram conta de que esta mudança de significado 

poderia ocorrer dependendo da posição da palavra único em português quando traduziram o 

SN para a LM. 

O SN a new arm de maneira geral não causou muitas dificuldades devido a new ser 

palavra muito conhecida. Mas o falso cognato arm causou alguns problemas de interpretação. 

  Já no SN the old one, o uso do pronome one no lugar de arm (em português usaríamos o 

como pronome para evitar repetição), causou algumas dificuldades de interpretação. Em 

ambos os casos as inadequações foram somente lexicais. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
X. pronome + substantivo + 
substantivo 
some sea stars 

 

06 

 

00 

 

00 

 

06 

 

06 

Quadro 58 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura X 

 

 

  Em some sea stars o determinante some foi interpretado como apenas, as, muitas e 

uma, inadequações somente lexicais, e foi omitido por alguns participantes. No entanto, a 

maioria interpretou corretamente este determinante. O SN some sea stars é uma variação de 

sea stars, apenas com o acréscimo do determinante some, o que não deveria causar 

dificuldades para os que interpretaram sea stars satisfatoriamente. Alguns participantes não 

souberam o significado de some, embora esta palavra seja estudada no ensino fundamental e 

médio. 
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TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
XI. pronome + adjetivo + substantivo 
its digestive juices 

05 00 00 05 05 

Quadro 59 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura XI. 

 

 

 Em its digestive juices houve apenas inadequações somente lexicais, principalmente 

em relação ao determinante its, que na maioria dos casos não foi interpretado corretamente ou 

foi omitido, evidenciando que este pronome possessivo adjetivo não é muito comum no 

vocabulário dos participantes. Os participantes não tiveram dificuldade em interpretar 

corretamente o cognato digestive, mas tiveram problemas em interpretar juices, 

provavelmente por não se tratar de palavra conhecida, pelo menos dentro do contexto do 

texto. O verbo oozes, na terceira pessoa do singular referindo-se a bat star foi interpretado por 

um participante como substantivo, lama, formando assim dois SNs em vez de um, causando 

uma inadequação estrutural e lexical: 

  

(217) a lama do suco digestivo 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
XII. pronome + substantivo + adjetivo 
+ substantivo 
this water vascular system 

 

01 

 

02 

 

00 

 

03 

 

03 

Quadro 60 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura XII. 

 

 

 Apesar de esta estrutura ser morfossintaticamente complexa e de conter um modificador 

substantivo (o que já causou bastantes dificuldades em outros tipos de SNs com 

modificadores substantivos), a menor dificuldade de interpretação deveu-se muito mais ao 

conteúdo lexical do que à estrutura morfossintática. Este SN possui dois cognatos: system e 

vascular e uma palavra muito conhecida water. Isto pode ter facilitado a interpretação dos 

participantes. Houve duas inadequações somente estruturais, onde a interferência da LM 
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ocasionou erro na identificação do modificador water, interpretado como substantivo núcleo. 

Houve apenas uma inadequação somente lexical devido a omissão da interpretação de water 

vascular, onde só se interpretou system. 

 

 

TIPOS DE INADEQUAÇÕES ESTRUTURA  

MORFOSSINTÁTICA 
SL SE LE TOTAL MÉDIA/ 

SN 
XIII. substantivo + substantivo + 
substantivo 
average adult size 

 

02 

 

00 

 

00 

 

02 

 

02 

Quadro 61 – Total das inadequações por tipo com relação à estrutura XIII. 

 

 

 Também houve poucas inadequações nesta estrutura, apesar de ser composta por três 

substantivos em série, estrutura inexistente em português, o que normalmente deveria causar 

alguma dificuldade de interpretação. Talvez por causa do cognato adult e das palavras 

conhecidas average e size, além do próprio contexto, já que após o SN temos um numeral e 

uma medida, inches, não houve quase dificuldade na interpretação.   Apenas dois 

participantes tiveram dificuldades apenas com o léxico, com a palavra average, e 

interpretaram o SN como em (179) acarretando uma inadequação somente lexical: 

 

(218) tamanho que o adulto pode atingir 

 

 

3.5 Resultados por participante 

 

 Faremos um levantamento do número e tipo de inadequações por cada participante do 

nosso corpus e classificaremos esses participantes por nível: básico (participantes 1 ao 11) ou 

avançado (participantes 12 ao 30). Totalizaremos também a média de inadequações por 

participante para que possamos comparar relativamente os dois níveis. 
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Nº DO 
PARTIC. 

SOMENTE 
LEXICAIS 

SOMENTE 
ESTRUTURAIS 

LEXICAIS E 
ESTRUTURAIS 

TOTAL DE  
INADEQ. 

1 11 01 06 18 

2 06 06 02 14 

3 01 05 03 09 

4 07 05 01 13 

5 04 09 02 15 

6 04 02 00 06 

7 04 03 01 08 

8 10 01 04 15 

9 06 03 04 13 

10 04 03 00 07 

11 07 00 04 11 

Total do 
básico 

 
65 

 
37 

 
27 

 
129 

Média de 
inadeq. por 
participante 

 
5,82 

 
3,36 

 
2,45 

 
11,64 

Quadro 62 - Número de inadequações lexicais e/ou estruturais por participante do nível básico. 
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Nº DO 
PARTIC. 

SOMENTE 
LEXICAIS 

SOMENTE 
ESTRUTURAIS 

LEXICAIS E 
ESTRUTURAIS 

TOTAL DE  
INADEQ. 

12 05 01 03 09 

13 06 02 02 11 

14 09 02 02 11 

15 07 01 01 09 

16 03 01 03 07 

17 04 00 03 07 

18 00 01 02 03 

19 02 02 01 05 

20 00 00 04 04 

21 02 03 02 07 

22 04 04 01 09 

23 04 06 04 14 

24 01 06 03 11 

25 02 06 03 11 

26 06 03 02 06 

27 04 06 02 12 

28 01 03 02 06 

29 08 03 04 15 

30 03 01 02 06 

Total 
Avançado 

 
71 

 
51 

 
47 

 
169 

Média de 
inadeq.  por 
participante 

 
3,74 

 
2,68 

 
2,47 

 
8,95 

Quadro 63 - Número de inadequações lexicais e/ou estruturais por participante do nível avançado. 
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3.5.1 Resultados pelo nível dos participantes 

 

 Resultados dos números e tipos de inadequações por nível dos participantes.  

 

NÍVEL DOS 
PARTIC. 

SOMENTE 
LEXICAIS 

SOMENTE 
ESTRUTURAIS 

LEXICAIS E 
ESTRUTURAIS 

TOTAL 
DE 

INADEQ. 
Total Básico  65 (50,39 %) 37 (28,69 %) 27 (20,92 %) 129  

Total Avançado 71 (42,01 %) 51 (30,18 %) 47 (27,81 %) 169  

Básico/partic. 5,9 3,36 2,45 11,71 

Avançado/partic. 3,74 2,68 2,47 8,95 

Diferença em % 
entre os dois níveis 

36,61 % 20,24 % 0,9 % 23,57 % 

Quadro 64 - Número de inadequações por nível de participante. 

 

 

 

 

 

                         N° de inadequações de cada  nível 

 

0

1

2

3

4

5

6

BÁSICO AVANÇADO

SL

LE

SE

 

 

 

 

Gráfico 5 



 118 

3.5.2 Análise dos resultados por nível dos participantes 

 

 Observamos uma diferença de 23,57 % menos inadequações por participante no nível 

avançado do que no básico; 36,61 % menos inadequações somente lexicais e 20,24 % menos 

inadequações somente estruturais. Contudo, o nível básico teve 0,9 % menos inadequações 

estruturais e lexicais do que o nível avançado. 

Apesar de o nível avançado ter um melhor vocabulário e dominar melhor a 

interpretação sintática, isto não resultou em um melhor resultado no número de inadequações 

estruturais e lexicais, que foram praticamente iguais às do nível básico, evidenciando que  

um domínio melhor do léxico somente ou apenas da sintaxe não é suficiente para se 

interpretar os SNs. É necessário um conhecimento das relações sintáticas e semânticas entre 

os elementos que compõem os SNs, levando-se em conta o significado do léxico juntamente 

com as relações sintáticas e semânticas das palavras que compõem o SN. 

  O desconhecimento do léxico específico de um SN pode dificultar a compreensão da 

estrutura sintática desse SN, independentemente de se possuir um vocabulário maior no geral. 

Se pelo menos uma das palavras do SN é desconhecida, fica mais difícil perceber-se a relação 

com as outras palavras do SN. Por outro lado, conhecer o léxico do SN a ser interpretado pode 

ajudar na interpretação sintática desse SN. No entanto, isso não é suficiente para sempre se 

fazer uma interpretação adequada, como podemos observar pelo número de inadequações 

somente estruturais (onde se conhecia o léxico do SN) do nível avançado e do nível básico, 

maior do que o das inadequações lexicais e estruturais nos dois níveis, onde se desconhecia 

pelo menos uma palavra do SN.  

 Já no nível básico, conhecer o léxico ajudou menos na compreensão dos SNs do que no 

nível avançado (o nível avançado teve 20,24 % menos inadequações somente estruturais, 

onde se conhecia o léxico, do que o nível básico). No entanto, desconhecer o léxico 

atrapalhou menos o nível básico em compreender os SNs do que o nível avançado (o básico 

teve 0,9 % menos inadequações estruturais e lexicais, onde se desconhecia o léxico, do que 

o nível avançado).  

 Uma conclusão possível é que se precisa conhecer as relações entre as palavras que 

compõem o SN a ser interpretado, e que quando não se conhece estas palavras, as relações 

entre elas não ficam tão evidentes, ocasionando erros na interpretação sintática. Por outro 

lado, pode se conhecer as palavras do SN, mas não se perceber que tipo de relação semântica 

existe entre elas por não se estar familiarizado com estas combinações. Tomemos os 

exemplos: 
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(219) tube feet 

(220) bat star(s)  

 

  A maioria dos participantes conhecia o significado das palavras bat, star, tube e feet 

mas isto não foi suficiente para evitar que ocorressem inadequações somente estruturais 

nestes SNs. Não se percebeu que bat e tube são características físicas (Tucker, 1998) de  

star(s) e feet e, por isso, não se soube interpretar adequadamente esses SNs. Nesses casos, 

quando a relação semântica e sintática não fica clara, acaba-se recorrendo a estratégias da 

LM, como ocorreu nas inadequações somente estruturais desses SNs. È necessário ter um 

conhecimento semântico e sintático melhor da LE para se perceber essas relações. Talvez por 

isso, o nível avançado produziu menos inadequações somente estruturais do que o nível 

básico, por terem tido mais horas de contato com a disciplina de Inglês Instrumental do que o 

básico e, portanto, terem um conhecimento sintático e semântico maior das relações entre as 

palavras que conheciam. 

 No entanto, quando se desconhece o léxico de um dado SN, como nas inadequações 

lexicais e estruturais, o conhecimento sintático não ajuda muito para se fazer uma 

interpretação adequada, visto que as relações semânticas entre os componentes do SN não 

ficam claras devido a se desconhecer o significado de pelo menos uma das palavras. 

Provavelmente, devido a este fato, é que a diferença entre o nível básico e avançado desse 

tipo de inadequações foi mínima (0,9 % menos no nível básico do que no avançado): quando 

se desconhece o léxico de um SN, o conhecimento sintático pouco pode ajudar na 

interpretação desse SN, principalmente quando não se lança mão de outras estratégias de 

interpretação além da ascendente que se está usando. O contexto, o conhecimento prévio e de 

mundo e as marcas tipográficas podem auxiliar na interpretação de unidades menores onde se 

desconhece o léxico, como os SNs, por exemplo.  

 Ao se deixar de lado essas estratégias, se acaba lançando mão das estratégias da LM 

para suprir a dificuldade de interpretação e, no caso dos SNs em inglês, essas estratégias 

levam a uma interpretação inadequada já que as duas línguas possuem, nesse caso em 

particular, estratégias diferentes para sua interpretação. 

 

 

 

 

 



 120 

3.6 Resultados por Tipo de inadequações e Funções Modificadoras por SN 

 

 Nos quadros de número 68 e 69 temos os resultados dos tipos de inadequações por SN. 

Os três tipos de inadequações estão totalizados por SN: somente lexical (SL), lexical e 

estrutural (LE) e somente estrutural (SE). Os SNs estão em ordem decrescente por número 

total de inadequações de A a U. Cada SN está classificado de acordo com as funções 

modificadoras de Tucker (1998). Nosso objetivo ao usar as categorias semânticas de Tucker 

para classificar os SNs é analisar as inadequações sob o ponto de vista semântico a fim de 

buscar um padrão para tais dificuldades. 

 
 
 

N°/SN SL LE SE FUNÇÕES MODIFICADORAS TOTAL 
INADEQ. 

A. the tube feet  08 09 27 objeto natural: feet 
característica física: tube 

44 
14,76 % 

B. water-filled tubes  13 12 00 objeto natural: tubes 
característica física: water-filled 

25 
8,39 % 

 

C. the bat star`s tube 
feet  

 

04 

 

05 

 

16 

objeto natural: feet 
característica física: tube 
possuidor (objeto natural): star 
característica física do possuidor: 
bat 

 
25 

8,39 % 

D. (the) kelp forest(s) 24 00 00 objeto natural: forest(s) 
subclasse: kelp 

24 
8,05 % 

E. dead or dying 
animals  

 
10 

 
08 

 
05 

objeto natural: animals 
estado físico: dead or dying 

23 
7,72 % 

F. the five-sided 
symmetry  

 
02 

 
07 

 
12 

objeto natural: symmetry 
característica física: five-sided 

21 
7,05 % 

G. sandy and rocky 
bottoms  

 
02 

 
17 

 
00 

objeto natural: bottoms 
característica física: sandy and 
rocky 

 
19 

6,37 % 
H. a unique feature   

02 
 

07 
 

10 
coisa abstrata: feature 
propriedade relativa: unique 

19 
6,37 % 

I. (the) bat star(s)   
10 

 
01 

 
07 

objeto natural: stars 
característica física: bat 

18 
6,04 % 

J. its liquefied lunch   
11 

 
03 

 
01 

objeto natural: lunch 
estado físico: liquefied 

15 
5,03 % 

 
K. the most abundant 
sea star  

 
03 

 
03 

 
04 

objeto natural: star 
origem: sea 
propriedade relativa: the most 
abundant 

 
10 

3,35 % 

Quadro 65 - Inadequações por SN classificados segundo as funções modificadoras de Tucker (1998). 
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N°/SN SL LE SE FUNÇÕES 

MODIFICADORAS 
TOTAL 

INADEQ. 
L. the west coast  06 00 03 objeto natural: coast 

localização: west 
09 

3,02 % 
M. a new arm  09 00 00 objeto natural: arm 

idade: new 
09 

3,02 % 
N. the old one  07 02 00 objeto natural: one (arm) 

idade: old 
09 

3,02 % 
 
O. some sea stars  

 
06 

 
00 

 
00 

objeto natural: stars 
origem: sea 
quantidade: some 

 
06 

2,01 % 
P. sea stars  04 00 02 objeto natural: stars 

origem: sea 
06 

2,01 % 
Q. a central disk  05 00 01 objeto natural: disk 

localização: central 
06 

2,01 % 
R. its digestive 
juices  

05 00 00 objeto natural: juices 
função: digestive 

05 
1,68 % 

S. this water 
vascular system  

 
01 

 
00 

 
02 

objeto natural: system 
subclasse: vascular 
composição: water 

 
03 

1,01 % 
 
T. average adult size  

 
02 

 
00 

 
00 

coisa abstrata: size 
subclasse: adult 
prpriedade relativa: average 

 
02 

0,70 % 
U. Natural History  00 00 00 coisa abstrata: History 

subclasse: Natural 
00 

0 % 
 

 

 

 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 

134 
44,97  
% 

 
 
 
 
 
    

74 
24,83 
% 

 
 
 
 
 
 

90 
30,20 
% 

objeto natural: 18 
coisa abstrata: 03 
caracter. física/estado físico: 10 
subclasse: 04 
propriedade relativa: 03 
origem:  03 
idade: 02 
localização: 02 
função: 01 
possuidor:  01 
quantidade: 01 

 
 
 
 
 
  

 298 
100 % 

Quadro 66 - Inadequações por SN classificados segundo as funções modificadoras de Tucker (1998). 
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                Número de Inadequações por SN 
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3.6.1 Análise dos SNs por Tipo de Inadequações 

 

 Os SNs que causaram mais inadequações somente lexicais foram: (the) kelp forest(s), 

water-filled tubes, its liquefied lunch, (the) bat stars e dead or dying animals. A dificuldade 

foi o desconhecimento de pelo menos uma palavra de cada SN, como kelps, que  muitos não 

sabiam tratar-se de algas. O desconhecimento do adjetivo composto water-filled, onde a 

dificuldade deveu-se mais a filled, do qual muitos não sabiam o significado, pois não é 

palavra conhecida pela maioria, inclusive com muitas omissões da interpretação desta palavra. 

Houve a omissão da interpretação da palavra bat, muito provavelmente não porque se 

desconhecia essa palavra, já que é bem conhecida, mas porque não se percebeu que ela seria 

uma característica física de uma estrela-do-mar em especial. Não se soube fazer a relação de 

morcego com estrela (do mar). Faltou, nesse caso, o uso das estratégias descendentes: 

observar as marcas tipográficas (a foto da estrela-do-mar em questão no início do texto) e usar 

o contexto para se entender porque esta estrela-do-mar recebeu este nome (por causa de suas 

características alimentares e de capturar a presa).  

 Houve dificuldades com a palavra liquefied, provavelmente não porque se 

desconhecesse este cognato, mas porque também não se viu relação entre liquefeito e almoço. 

Faltou usar o contexto do trecho para entender que este animal liquidifica a presa ao lançar 

seus sucos gástricos sobre ela. Como houve dificuldade em se interpretar o verbo slurps up - 

suga, cujo objeto direto é its liquefied lunch, isto também pode ter dificultado a compreensão 

de liquefied.  

 O adjetivo dying foi omitido na maioria das inadequações somente lexicais do SN 

dead or dying animals, enquanto que o outro adjetivo, dead, foi interpretado adequadamente 

pela maioria, pois é palavra conhecida. Dying é derivada do verbo die, provavelmente 

conhecido, mas não se percebe a palavra primitiva, porque ela sofre uma modificação, como 

no verbo lie - lying, por exemplo. O participante provavelmente aprendeu que o sufixo -ing é 

acrescentado à palavra primitiva sem nenhuma alteração desta, mas não lembrou, ou não sabe, 

dessas exceções.  

 Os SNs que causaram menos inadequações somente lexicais foram: natural history, 

this water vascular system, average adult size, a unique feature e the five-sided symmetry, a 

maioria composta por palavras conhecidas e/ou cognatas. Apesar da presença do adjetivo 

composto five-sided ter causado bastantes inadequações somente estruturais, as palavras 

que o compõem são bem conhecidas 
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      Classes de coisas e Funções Modificadoras dos SNs 

 

Objeto Natural: 18

Característica/ estado físico: 10

Coisas abstratas: 03

Subclasse: 04

Propriedade relativa: 03

Origem: 03

Idade: 02

Localização: 02

Função: 01

Possuidor: 01

Quantidade: 01
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3.6.2 Análise dos resultados por SN segundo as funções modificadoras 

 

 Observamos a presença marcante de objetos naturais no texto (85,72%), devido a SE 

tratar de um texto de Zoologia. Os objetos naturais com suas características ou estados físicos 

(60,07 %) foram os que causaram mais dificuldades.  Provavelmente, por apresentar objetos 

naturais com características físicas não tão comuns como the bat star´s tube feet, tube feet, 

water-filled tubes, the five-sided symmetry, por exemplo, houve dificuldade em se relacionar 

estes objetos a essas características. Embora tenha havido reconhecimento do léxico em 

muitos casos, ainda assim não se conseguiu relacionar o objeto natural à característica física 

ou estado físico correspondente nestes SNs, como foi o caso de tube feet, por exemplo. 

 Em alguns objetos naturais não se percebeu que os modificadores correspondiam a 

características físicas, como em sandy and rocky bottoms, o que ocasionou bastantes 

inadequações  lexicais e estruturais, porque se interpretou inadequadamente o léxico dos 

modificadores: não se percebeu que o -y no final da palavra e, portanto, correspondia a um 

adjetivo derivado de sand e rock: arenosas e rochosas.  Juntamente com essa confusão 

morfossintática, a presença da conjunção aditiva and e os inadequadamente interpretados 

sandy  e  rocky como os substantivos areia e rocha acarretaram inadequações estruturais 

juntamente com as lexicais, pois entendeu-se que um desses supostos substantivos pertencia a 

um outro SN e que a conjunção estaria ligando dois SNs, e não dois modificadores de um 

mesmo SN, e que não se referiam às características físicas do objeto natural, como nos 

exemplos abaixo: 

 

(221) areia e no fundo rochoso 

(222) areia e nas rochas do fundo 

(223) areia e rochas profundas 

(224) rochas e areias no fundo do mar 

 

 A presença da conjunção, desta vez or, e dificuldades com o léxico, também 

acarretaram inadequações lexicais e estruturais no SN dead or dying animals. Novamente 

não se percebeu que dead e dying eram estados físicos do objeto natural animals e sim que 

eram ou substantivos ou modificadores de SNs diferentes.  Em algumas ocorrências, ainda 

houve algumas interpretações de scavenging, que não faz parte do SN, pois é um verbo, como 

sendo carapaças, detritos ou carniça e fazendo parte de um outro SN, como nos exemplos 

(227) e (228): 
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(225) mortos ou animais morrendo 

(226) partícula morta ou animais morrendo 

(227) carapaças (detritos) ou animais que estão morrendo (agonizando) 

(228) carniça ou animais moribundos 

(229) matéria morta ou animais mortos 

 

 As coisas abstratas foram as que causaram menos dificuldades (7,05 %), pois a 

combinação das entidades com as suas propriedades é comum, mais conhecida, como em  

average adult size, e natural history, por exemplo. Este último foi o único em que não houve 

nenhuma inadequação. A maior dificuldade com as coisas abstratas foi com o SN a unique 

feature (6,37 %) e deveu-se mais ao léxico. A palavra feature não era tão conhecida pelos 

participantes e não se interpretou corretamente o sentido de unique, um falso cognato, além 

do fato de que, ao ser interpretado como único, não se percebeu que o sentido era o de 

exclusivo e não o de um só. Em português esta palavra, dependendo de sua posição em relação 

ao núcleo do SN, tem sentidos diferentes: antes do núcleo, significa um só e depois do núcleo 

significa exclusivo. Se a ordem de interpretação dos SNs com modificadores antepostos 

tivesse sido seguida, isto é, da direita para a esquerda, o significado de unique estaria correto, 

mas houve interferência da LM, quando se interpretou este SN como uma única característica 

seguindo-se a ordem da língua portuguesa. 

 

 

3.7 Resultados da primeira questão da prova 

 

 Apenas como complemento de nossa análise, já que também envolve os SNs do texto da 

prova, a seguir os resultados da pergunta número um da prova de final de semestre das turmas 

de Ecologia. Estes resultados servirão para reforçar alguns aspectos analisados nos dados 

relativos à pergunta número três da prova (quadros 20 a 46). Obtivemos 95 ocorrências, já que 

alguns participantes citaram mais de três exemplos conforme havia exigido na prova. Os 

participantes teriam que retirar do texto exemplos de SNs com sua respectiva interpretação. 
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Pergunta n° 1: Retire (do texto) três grupos nominais e traduza-os. 
PARTICIPANTE RESPOSTA 

1 A central disk – um disco central 
Sea star – estrela do mar 
A new arm – um novo braço 

2 Natural history – história natural 
Central disk – disco central 
West coast – costa oeste 

3 Water vascular system – sistema vascular aquático 
The five-sided symetry – simetria penta-radiada * 
System of water filled-tubes – sistema de água por canais 
preenchidos # 

4 History natural – história natural 
Star sea – estrela do mar 
Central disk – disco central 

5 História natural – natural history 
Sandy and rocky bottoms – superfícies arenosas e porosas * 
The kelp Forest – floresta marinha * 

6 Sandy and rocky bottoms – fundos arenosos e pedregosos 
Water vascular system – sistema vascular de água 
Digestive juices – sucos digestivos 

7 Central disk – disco central 
Natural history – história natural 
Sea stars – estrelas do mar 
The kelp Forest – a floresta de algas 

8 Natural history – história natural 
Central disk – disco central 
Water vascular system – sistema vascular de água 

9 Water vascular system – sistema vascular de água 
Natural history – história natural 
Average adult size – tamanho do adulto em média 

10 Natural history – história natural 
Central disk – disco central 
Unique feature – característica exclusiva 

11 Bat stars – estrelas morcego 
Average adult size – tamanho médio do adulto 
Natural history – história natural 

12 Bat stars – estrela morcego 
Sea stars – estrela do mar 
Water vascular system – sistema vascular aquático 

13 Bat stars – estrela morcego 
Sea star – estrela-do-mar 
Vascular system – sistema vascular 

14 This “water vascular system” – este “sistema liquido vascular” 
And rocky bottoms – e superfície de rocha & 
A central disk – no disco central * 

Quadro 67 – Respostas dos participantes à pergunta nº 1 da prova. 
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PARTICIPANTE RESPOSTA 
15 A unique feature – uma característica única 

Water vascular system – sistema vascular de água 
Five-sided symmetry – simetria de cinco lados 

16 Sea stars – estrela do mar 
Rocky bottoms – rochas de fundo & 
Bat star – estrela morcego 

17 Central disk – disco central 
Natural hitory – história natural 
Kelp Forest – Floresta de kelp (floresta de algas que são 
encontradas muito nas regiões ao norte dos EUA) 

18 “water vascular system” – sistema vascular de água 
Digestive juices – sucos digestivos 
Natural history – história natural 

19 On sandy and rocky bottoms – Em fundos arenosos * 
Water vascular system – sistema vascular hídrico  
Can extend their stomachs – seu estômago pode se estender & 

20 Average size – tamanho médio adulto 
Natural history – história natural 
A central disk – um disco central 
The sea star – a estrela do mar 
The tube feet – os pés tubulares 

21 Bat stars – Estrela-morcego, tipo de estrela do mar 
Sea star – Estrela-do-mar 
Five-sided – 5 lados & 

22 Natural history – história natural 
Vascular System – sistema vascular # 
Rocky bottoms – fundo de rochas & 
Central disk – disco central 

23 sandy and rocky bottoms – bases arenosas e rochosas 
Water vascular system – sistema vascular aquático 
Bat stars`tube feet – pés tubulares do morcego estrela & 

24 natural history – história natural 
Water vascular system – sistema vascular de água 
Rocky bottoms – fundo de rochas & 
Central disk – disco central 

25 natural history – história natural 
Central disk – disco central 
Bat stars – estrelas morcego 

26 kelp forest – floresta de algas marinhas 
Sea star – estrela do mar 
Digestive juices – sucos digestivos 

Quadro 68 – Respostas dos participantes à pergunta nº 1 da prova. 
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PARTICIPANTE RESPOSTA 
27 rocky bottoms – fundo rochoso # 

Average adult size – tamanho médio do adulto 
Natural history – história natural 

28 Bat stars – estrela morcegos, tipo de estrela do mar 
Sea star – estrela-do-mar 
Five-sided  - cinco lados # 

29 Sea stars – estrela do mar 
Central disk – disco central 
Kelp forest – floresta de água marinha * 

30 but – mas # 
As well as – bem como # 
Most – maioria # 

Quadro 69 – Respostas dos participantes à pergunta nº 1 da prova. 

 

 

 

3.7.1 Análise dos resultados da primeira questão da prova 

 

 Os SNs mais citados foram: natural history (16,84 %), a central disk e (the) sea star(s) 

(12,63 %) e (the) bat star(s) (7,36 %). De modo geral, observamos que os participantes 

escolheram aqueles SNs que seriam mais fáceis de interpretar e de estrutura morfossintática e 

semântica mais simples. Pelos nossos resultados anteriores, observamos que natural history, 

por exemplo, foi o único SN que não teve nenhuma inadequação, e a central disk teve 

pouquíssimas inadequações. 

 Quanto ao reconhecimento correto do que seria um SN, a maioria dos participantes   

soube citar todos os três SNs corretamente (60 %) e desses, a maioria interpretou os SNs 

corretamente (83,33 %). Houve apenas 21,05 % de inadequações. Os tipos de inadequações 

encontradas foram: somente lexicais (30 %), somente estruturais (35 %) e lexicais e 

estruturais (35 %). Dessa vez percebemos que o índice de inadequações que envolve o léxico,  

65 % (inadequações somente lexicais e lexicais e estruturais), foi menor enquanto que as 

inadequações envolvendo a estrutura foram de 70 %.  Isto se explica porque os participantes 

podiam escolher os SNs e, naturalmente escolheram aqueles mais fáceis de interpretar. 

Entretanto, percebe-se, dentre as poucas inadequações nesta questão, a dificuldade com a 

estrutura morfossintática, envolvendo, ou não o léxico. Com relação ao nível dos 

participantes, observamos que o básico teve bem mais cuidado em escolher os SNs, 

cometendo bem menos inadequações que o avançado. O avançado cometeu 63,63 % a mais 

de inadequações do que o básico, e a maioria, como na análise anterior, envolveu a estrutura, 
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com ou sem conhecimento do léxico. O número de inadequações lexicais foi o mesmo nos 

dois níveis. 

 Esses resultados só vêm confirmar o que percebemos na análise. Os problemas com a 

estrutura nem sempre estão realacionados com o vocabulário.  È preciso conhecer as relações 

entre modificadores e núcleo do SN, tanto morfossintáticas quanto semânticas e usar as 

estratégias descendentes para compensar a falta de vocabulário ou a dificuldade com a 

estrutura e não usar as estratégias da LM para compensar esta falta. 

 

 Encerramos aqui a análise das expectativas de resposta e das interpretações dos 

participantes. No próximo capítulo faremos as considerações finais do trabalho com relação 

aos resultados e às possíveis contribuições para o ensino do Inglês Instrumental para leitura de 

textos em inglês na universidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste último capítulo faremos algumas observações com relação aos resultados obtidos, 

procurando chegar a algumas conclusões com relação à interpretação dos SNs da língua 

inglesa e como estas conclusões poderiam contribuir com o ensino da disciplina de Inglês 

Instrumental na universidade. 

 

 

Conclusões e confirmação das hipóteses 

 

 As diferenças entre a falta de conhecimento do léxico e a falta de conhecimento da 

sintaxe que envolve a interpretação dos SNs foram grandes nos dois níveis dos participantes. 

Está claro que ambos os níveis precisam melhorar o vocabulário básico e principalmente o 

vocabulário relacionado a sua  área de estudo. No entanto, mesmo quando se conhecia o 

léxico, as dificuldades no nível sintático não foram pequenas em ambos os níveis. 

 Com relação às dificuldades de interpretação no nível sintático, observou-se que em 

certas estruturas, normalmente aquelas não comuns ao português, os participantes usaram as 

estratégias de leitura da LM, como a de se interpretar da esquerda para a direita um SN, o que 

na língua inglesa ocorre da direita para a esquerda, com relação aos SNs com modificadores 

antepostos. O uso das estratégias da LM preponderou sobre o uso de estratégias descendentes, 

como o conhecimento prévio, as marcas tipográficas e o uso do contexto nestas estruturas em 

particular. Isso confirma uma de nossas hipóteses levantadas. 

 Outra de nossas hipóteses foi a de que estruturas morfossintática e/ou semanticamente 

mais complexas poderiam causar dificuldades de interpretação, o que realmente ocorreu. 

Estas estruturas diferem das do português e como Venturini (apud DEL RÉ, 2006, p.123), 

citando Fabre (1990), observou: “O domínio de uma segunda e demais línguas, 

principalmente se o processo tiver início na idade adulta, estará ‘afetado por fatores como a 

semelhança e a dessemelhança entre a estrutura das mesmas [...]”. 

 Nos trabalhos que têm como objeto de estudo os SNs com modificadores antepostos 

com os quais tivemos contato, como o de Tostes (2004), as conclusões geralmente apontam 

para as estruturas “mais pesadas”, isto é, morfossintaticamente mais complexas, como aquelas 

que causam mais dificuldades de interpretação: 
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Devemos, no entanto, levar em conta que, nestes trabalhos, os SNs foram criados por 

seus autores e, portanto, podem não refletir a realidade de um texto autêntico, como o que nós 

usamos. Além do mais, nestes trabalhos, e em muitos dos livros de inglês instrumental 

existentes em português, dificilmente faz-se a relação morfossintática e semântica do 

significado dos SNs, como procuramos fazer em nossa pesquisa. Isto só comprova o fato 

observado por Langacker (2000) e enfatizado por nós no decorrer desta pesquisa de que a 

gramática e o significado não podem ser considerados separadamente, pois estão 

intrinsicamente ligados. 

 O que observamos, a partir de nossos resultados, é que dentre as estruturas “mais 

pesadas” existem aquelas estruturas semântica e morfossintaticamente diferentes que 

apresentam mais dificuldades do que outras do mesmo tamanho. Portanto, o tamanho da 

estrutura não é o único fator causador de dificuldades de interpretação e sim o conteúdo 

semântico e/ou morfossintático da estrutura. Muitas vezes, estruturas “menos pesadas”, mas 

semanticamente mais complexas como substantivo + substantivo, por exemplo, podem 

apresentar dificuldades em sua interpretação, principalmente porque são incomuns em 

português.  

 O SN tube feet, por exemplo, que possui esta estrutura, teve altíssimo índice de 

inadequações somente estruturais. Os participantes interpretaram adequadamente o léxico, 

mas tiveram dificuldades em perceber qual o núcleo, o modificador e a relação semântica 

entre eles. Além disso, pelos nossos resultados, não foram as estruturas “mais leves” as que 

apresentaram o menor índice de inadequações, comprovando mais uma de nossas  hipóteses 

de que a dificuldade na interpretação envolve não só fatores morfossintáticos mas também 

semânticos.  Frawley (1992) e Taylor (2002) já apontavam que a interação do modificador e 

seu núcleo é algo bem mais complexo e que envolve os níveis morfossintático e semântico. 

 
 
 
 

Contribuições para o ensino da interpretação dos SNs na disciplina de Inglês 

Instrumental na universidade 

 

 A partir dos resultados de nossa pesquisa e de nossa experiência como professora de 

Inglês Instrumental em uma instituição de ensino superior por um ano, e de língua inglesa há 

28 anos, gostaríamos de sugerir algumas prioridades no ensino do significado e interpretação 

dos SNs com modificadores antepostos nesta disciplina na universidade. 
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 O teste diagnóstico é uma importante ferramenta para detectar possíveis pontos fracos 

com relação à proficiência na leitura em língua inglesa dos alunos universitários. No entanto, 

a maioria destes testes conta com textos manipulados pelo professor para atender aos 

principais pontos gramaticais e lexicais a serem testados. Sugerimos o uso de textos 

autênticos dentro da área dos alunos e também fora dela, já que o aluno nem sempre lerá 

textos exclusivos de sua área. 

 Ao se ensinar os tipos de SNs existentes na língua inglesa, deve-se destacar aqueles que 

diferem do português com relação à estrutura morfossintática e, neste caso, chamar a atenção 

para não se usar as técnicas da LM. A técnica sugerida por Swan (1995) e Kurland (2008) de 

se ler os SNs com modificadores antepostos da direita para a esquerda e de se ir 

acrescentando os conectivos conforme for necessário é uma opção para substituir o uso de 

técnicas da LM. Krashen (1981) adverte que erros com influência da LM normalmente estão 

no domínio da ordenação de palavras e foi isto o que percebemos nas inadequações que 

envolviam a estrutura morfossintática encontradas no nosso corpus. 

Outro ponto que consideramos relevante no ensino dos SNs com modificadores 

antepostos na língua inglesa, e que na bibliografia disponível para o ensino do inglês 

instrumental para leitura normalmente não é abordado com mais detalhamento, diz respeito 

aos diferentes tipos de estruturas morfossintáticas dos SNs. Como se pôde observar na nossa 

pesquisa, foram encontradas 13 estruturas morfossintáticas diferentes em que os 24 SNs de 

conteúdo lexical diferente estão divididos. Se em um texto razoavelmente pequeno como o 

nosso encontramos tal variedade de estruturas morfossintáticas possíveis, é de se supor que 

não são apenas aquelas estruturas mais básicas, mencionadas pela maioria dos autores, as 

estruturas mais comuns em um texto autêntico de inglês. Na maioria da bibliografia 

disponível sobre o assunto, as estruturas mencionadas são: adjetivo + substantivo, substantivo 

+ substantivo e substantivo + ‘s + substantivo. A partir da nossa fundamentação teórica, 

pudemos levantar outras estruturas, algumas mencionadas pelos autores e outras observadas 

em nosso corpus derivadas daquelas. 

Os alunos de Inglês Instrumental precisam ser expostos a um maior número de 

estruturas variadas de SNs a fim de se familiarizarem com as relações semânticas e sintáticas 

entre os componentes destas estruturas, visto que cada uma delas pode envolver relações 

diferentes entre os modificadores e seu núcleo. Não basta expô-los a exemplos diversificados 

de SNs, como acontece na maioria dos livros para o aprendizado do inglês instrumental para 

leitura. É preciso estudar suas estruturas morfossintáticas e semânticas bem como a relação 

entre a gramática e a semântica desses SNs. 
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Outro ponto importante para o ensino dos SNs: é preciso chamar a atenção dos alunos 

para o fato de que não se pode isolar o SN, ou qualquer item lexical, de seu contexto. Deve-se 

enfatizar o uso das estratégias descendentes juntamente com as ascendentes ao se interpretar 

um SN na língua inglesa. Como observou Cooper (apud ALDERSON e URQUHART, 1984, 

p. 124) em seu estudo sobre competência lingüística entre leitores não nativos de inglês: “[..] 

leitores com pouca prática mostraram uma veneração excessiva por cada palavra [...] mas não 

perceberam que é importante desenvolver [...] a habilidade de usar um contexto mais amplo 

para se interpretar o que não se sabe [...]”. O autor conclui que os leitores com pouca prática 

“[...] estavam em grande desvantagem por causa de seu pouco conhecimento de vocabulário. 

Particularmente, eles foram deficientes em sua compreensão das relações semânticas entre as 

palavras [...]“. Além disso, Cooper observou que o vocabulário fora da área de interesse 

desses leitores universitários, de maneira geral, também é pobre. 

Ao se estudar os SNs na disciplina de Inglês Instrumental, é preciso enfatizar os níveis 

semântico e morfossintático e a relação entre eles. A morfossintaxe e a semântica dessas 

unidades não devem ser estudadas separadamente, mas deve-se procurar mostrar a relação 

destes dois aspectos para uma melhor compreensão dos SNs da língua inglesa. 

 Novamente enfatizamos o fato de que o uso de textos autênticos da área dos alunos, e 

outros textos fora dela, é mais eficiente do que o uso de textos manipulados, já que estes 

alunos terão contato com textos autênticos de inglês em sua vida acadêmica e porque estes 

textos refletem melhor a realidade da língua inglesa. Nos testes realizados por Cooper (apud 

ALDERSON e URQUHART, 1984), por exemplo, somente foram usados textos autênticos. 

O autor enfatiza que, para suprir a falta de vocabulário, deve-se certificar de que os textos 

contenham informação conhecida suficiente para que os alunos possam usá-la para interpretar 

o que não é conhecido. Ainda acrescenta que um curso de leitura, como o de Inglês 

Instrumental, deveria dar uma assistência aos leitores com pouca prática para construírem sua 

competência lexical e treinar os alunos a tirarem vantagem do contexto maior. 

 Estas descobertas só vêm confirmar o que nós observamos em nossa pesquisa: o número 

maior de inadequações deveu-se à falta de vocabulário e isto possivelmente influenciou 

muitas das inadequações estruturais e lexicais assim como as somente estruturais. Por causa 

da falta de vocabulário, nossos participantes lançaram mão de estratégias da LM para 

compensar dificuldades com o léxico em vez de usar as estratégias descendentes para inferir o 

significado, o que também foi levantado por nós em nossas hipóteses. 

  No entanto, mesmo quando se sabia o vocabulário, muitas vezes ocorreram 

inadequações somente estruturais, apontando para o fato de que o conhecimento dos 
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participantes sobre os tipos de estruturas morfossintáticas dos SNs e das relações semânticas 

entre os componentes destes SNs mostrou-se deficiente. Portanto, os aspectos morfossintático 

e semântico devem ser abordados no ensino dos SNs da língua inglesa para que os alunos 

possam se familiarizar com as relações entre os elementos que compõem os SNs, bem como 

com as características semânticas destes componentes. Usar categorias semânticas, como as 

de Tucker (1998), por exemplo, poderia facilitar a compreensão das relações semânticas dos 

componentes de um SN quando se sabe o léxico desse SN. 

 Esperamos ter contribuído com o estudo deste assunto tão pouco pesquisado, como já 

vimos na introdução, que é a modificação. Procuramos abordar os dois aspectos da 

interpretação dos SNs: o gramatical e o semântico, que normalmente nos materiais didáticos 

de inglês instrumental disponíveis não são abordados conjuntamente, onde o aspecto 

gramatical é mais enfatizado em detrimento do semântico.  

 Reconhecemos que as relações semânticas entre os elementos dos SNs com adjetivos 

atributivos em inglês são bem complexas, como já apontaram alguns dos autores 

mencionados em nossa pesquisa. No entanto, não se pode entender uma disciplina que visa a 

ensinar leitura e interpretação de textos em uma LE, como o inglês, por exemplo, sem se 

abordar os aspectos semânticos e gramaticais conjuntamente ao se estudar a interpretação 

dessas estruturas lexicais. Este é um princípio básico da Lingüística Cognitiva e que muitos 

autores, não necessariamente cognitivistas, como alguns de nossa fundamentação teórica, já 

reconheceram como questão importante para o estudo dos SNs. Tucker (1998, p. 208), por 

exemplo, argumenta que uma abordagem puramente sintática, que deixa de fora a semântica 

ou as funções semânticas, pode ser considerada incompleta. 

 Como se pôde observar, a modificação é um tema muito complexo e de muitos aspectos 

e, portanto, merece um estudo mais aprofundado, o que pretendemos levar a termo em um 

futuro trabalho. 
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ANEXOS 
 
Respostas completas dos 30 participantes às duas questões abordadas pela pesquisa. 
 
                                              

BÁSICO 
 

1) Retire 3 grupos nominais e traduza-os. 
3) Traduza o texto TODO com suas próprias palavras. 
 
 
BAT STARS 
Patiria miniata 
 
Habitat: Bat stars typically are found in sandy and rocky bottoms. 
Average adult size: Adults can grow to be 8 inches across. 
Natural history: In sea stars, it is easy to see the five-sided symmetry of the echinoderms. 
Most species have five arms coming from a central disk. On the other side is the mouth and 
the tube feet. The tube feet are used to move about, cling to the bottom and capture pray. A 
unique feature of the echinoderms is a system of water filled-tubes. This “water vascular 
system” controls the movement of the bat star’s tube feet. Bat stars are well-adapted to life 
in the kelp forest. They will eat almost anything. Their diet includes plants and animals, as 
well as scavenging dead or dying animals. They can extend their stomachs outside their 
bodies in order to feed. The bat star oozes its digestive juices onto 
its prey and slurps up its liquefied lunch. Bat stars are the most abundant sea star on the 
west coast. They are especially numerous in kelp forests. When some sea stars are captured 
by a predator, they may cast off an arm to escape, just like a lizard losing its tail. But the sea 
star can regenerate the arm, growing back a new arm where the old one was lost. 
 
 
Respostas: 
 
Participante 1: 
 
1) A central disk – um disco central 

Sea star – estrela do mar 
A new arm – um novo braço 

       
3) Habitat: As estrelas-morcego tropicais são encontradas na areia ou atrás das rochas. 
Tamanho que o adulto pode atingir: Adultos podem crescer 8 vezes mais 
História natural: Em estrelas do mar é fácil ver a simetria das cinco extremidades desses 
equinodermos. Muitas espécies tem cinco braços que convergem para um disco central. Na 
face ventral está o canal excretor e o tubo hidrostático. Os tubos hidrostáticos são usados para 
capturar presas. Uma única exclusividade de esses equinodermos é um sistema de tubos 
aquáticos de equilíbrio. Este “sistema vascular aquático” controla o movimento das estrelas-
morcego que é realizado pelos tubos hidrostáticos. Estrelas-morcego são bem adaptadas a 
viver em florestas submersas. Estes se alimentam de maneira diferenciada. Suas dietas 
incluem plantas e animais assim como estes animais mortos anteriormente. Eles podem 
estender seu estômago ao máximo que o seu corpo agüenta, para abrigar mais alimentos. As 
estrelas-morcego tem um sistema digestivo com várias enzimas e com pequenos dentes para 
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digerir o alimento. Estrelas-morcego são ambudantes no ambiente próximo a costa. Eles 
possuem especializações numeradas na floresta submersa. Quando apenas estrelas do mar são 
capturadas por um predador, estes podem quebrar um dos braços e o restante é jogado no mar. 
Mas as estrelas podem regenerar o braço, crescendo um novo braço para substituir o velho um 
ano depois. 
 
 
Participante 2: 
 
1) Natural history – história natural 
Central disk – disco central 
West coast – costa oeste 
             
 
3) Habitat: Freqüentemente as estrelas morcego são encontradas em solos arenosos e fundo 
rochoso. Tamanho que o adulto pode atingir: Adultos podem crescer 8 vezes mais A história 
natural: em estrelas do mar isto é fácil de se ver os cinco lados simétricos dos equinodermos. 
Muitas espécies tem cinco parte que partem de um disco central. Do lado de baixo estar a 
boca e o tubo dos pés. O tubo dos pés são usados para se mover em volta, agarra no fundo e 
captura as presas. A única característica dos equinodermos é o sistema de tubos de 
abastecimento de água. Este “sistema vascular de água” controla os movimentos dos tubos 
dos pés das estrelas morcegos. As estrelas são bem adaptadas a vida na floresta marinha. Eles 
serão comidos apenas algumas vezes. Sua dieta inclui plantas e animais tão bem como carnisa 
ou animais morrendo. Eles podem prolongar seus estômagos para o exterior do seu corpo na 
ordem dos pés. A estrela morcego lança o suco digestivo sobre a presa e suga o seu líquido. 
As estrelas morcego são as mais abundantes estrelas do mar na costa oeste. Elas são 
especializadas em numerosos ambientes marinhos. Quando alguma estrela do mar é capturada 
por algum predador, elas podem perde um de seus braços para escapar. Assim como os 
lagartos perdem sua calda. Portanto as estrelas do mar podem regenerar o braço, crescendo 
um novo braço no local onde foi perdido. 
 
 
 
Participante 3: 
  
1) Water vascular system – sistema vascular aquático 
The five-sided symetry – simetria penta-radiada 
System of water filled-tubes – sistema de água por canais preenchidos 
 
 
3) Estrelas Morcego 
Patiria miniata 
 
Habitat: Estrelas morcego tipicamente são encontradas em bancos de areia e pedras. 
Média de tamanho de adultos: Adultos podem crescer 
História natural: No mar estrelas, é fácil de ver sua simetria penta-radiada de equinodermos. 
A maioria das espécies tem cinco braços unidos de um disco central. No lado posterior está a 
boca e o tubo dos pés. O canal dos pés é usado para mover sobre, agarrando-se ao banco e 
capturando a presa. Um único traço 
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(característica) dos equinodremos é o sistema de água por canais preenchidos. Este sistema 
vascular aquático controla os movimentos dos canais dos pés da estrela morcego. Estrelas 
morcegos são bem adaptadas para a vida em florestas de algas. Eles irão comer quase tudo. 
Na dieta deles inclue plantas e animais, tão bem quanto escavar mortos ou animais morrendo. 
Elas podem estender seus estômagos para fora de seus corpos em ordem para se alimentar. 
A estrela morcego verte isto em sucos digestivos em sua presa e transforma isto é comida 
liquefeita. Estrelas morcego são em sua maioria abundantes no mar estrela da costa leste. Elas 
são especialmente numerosas em florestas de algas. Quando algumas estrelas são capturadas 
por um predador, elas podem se desfazer de um braço para escapar, assim como um lagarto 
perde sua cauda. Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo novamente um novo 
braço onde o antigo foi perdido. 
 
 
 
 
Participante 4: 
 
1) History natural – história natural 
Star sea – estrela do mar 
Central disk – disco central 
 
 
3) Estrelas-morcego (patiria miniata) 
 
Habitat: Estrelas morcego são tipicamente encontradas sobre areia e fundos pedregosos. 
Média do tamanho adulto: Adultos podem crescer cerca de 8 polegadas. 
História natural: Estrelas do mar vê-se facilmente os cinco lados simétricos dos 
equinodermos. O maior número de espécies tem cinco braços advindos do disco central. 
Embaixo esta a boca e o tubo dos pés, que são usados para mover-se sobre pedras e capturar 
presas. O único traço característico dos equinodermos e o sistema de tubos de abastecimento 
de água. Este “sistema vascular de água” controla o movimento dos tubos dos pés das estrelas 
morcego. Estrelas morcego são bem adaptadas a vida em florestas marinhas. Elas comem 
algumas coisas. Na dieta delas incluem plantas e animais, assim como animais mortos. Elas 
podem ampliar seu exterior do estômago do seu corpo e regulá-lo para o alimento das estrela-
morcego. As estrela morcego gradualmente digere sucos sobre a presa e suga, liquidificando o 
alimento. Estrelas morcego são as mais abundantes estrelas do mar na costa oeste. Elas são 
especialmente numerosas em florestas marinhas. Quando algumas estrelas do mar são 
capturadas por predador, elas podem lançar longe o braço para escapar, assim como os 
lagartos lançam a sua calda. Mas as estrelas do mar podem regenerar o braço, crescendo um 
novo braço no lugar do que foi perdido. 
 
 
 
 
Participante 5: 
 
1) História natural – natural history 
Sandy and rocky bottoms – superfícies arenosas e porosas 
The kelp Forest – floresta marinha 
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3)  Habitat: morcegos estrelas tropicais são encontrados em superfícies   arenosas e rochosas. 
O tamanho médio do adulto: Adultos podem crescer além de 8 polegadas. 
A história natural: Nas estrelas do mar, é fácil de ver os cinco lados de simetria dos 
equinodermos. Mais espécies tem 5 braços vindos do centro do disco. No lado inferior está a 
boca e o tubo dos pés. Os tubos dos pés são usados para movimentação, agarrar-se na 
superfície e capturar a presa. O único caráter distintivo dos equinodermos é um sistema de 
tubos de abastecimento de água. Este sistema vascular de água controla o movimento do tubo 
dos pés dos morcegos estrela. Morcego estrelas são bem adaptados para a vida nas florestas 
marinhas. Eles terão comidas apenas algumas vezes. Sua dieta inclui plantas e anumais, tanto 
quanto animais mortos ou morrendo. Eles podem extender seus estômagos para fora do corpo 
deles na ordem dos pés. O morcego estrela lança lentamente seu suco digestivo sobre a presa 
e suga seus flúidos corpóreos. Os morcegos estrelas são os mais abundantes no mar estrela da 
costa oeste. Eles são especialmente numerosos nas florestas marinhas. Quando algumas 
estrelas do mar são capturadas por um predador eles podem perder um de seus braços para 
escapar, assim como os lagartos perdem a sua calda. Mas as estrelas do mar podem regenerar 
o braço, surgindo um braço novo, onde estava o velho que foi perdido. 
 
 
Participante 6: 
 
 
1) Sandy and rocky bottoms – fundos arenosos e pedregosos 
Water vascular system – sistema vascular de água 
Digestive juices – sucos digestivos 
 
 
3) Estrela morcego 
    Patiria miniata (nome científico) 
 
Habitat: Estrelas morcego são tipicamente encontradas nos fundos pedregosos e arenosos. 
Tamanho médio do adulto: Adultos podem crescer até 8 polegadas de comprimento 
História natural: Nas estrelas do mar, é fácil ver os cinco lados simétricos dos equinodermos. 
Maioria das espécies tem cinco braços vindos de um disco central. No lado de baixo está a 
boca e os pés tubulares. Os pés tubulares são usados para movimentação, para aderir no fundo 
e capturar presas. Um único traço característico dos equinodermos é um sistema de tubos para 
circulação de água. Este “sistema vascular de água” controla o movimento dos pés tubulares 
das estrelas morcego. Estrelas morcegos são bem adaptadas para a vida em florestas de algas 
marinhas. Elas podem extender seus estômagos para fora de seus corpos como um meio de se 
alimentar. A estrela morcego faz fluir seu suco digestivo sobre a presa e alimenta-se de seu 
almoço liquidificado. Estrelas morcego são as mais abundantes estrelas do mar na floresta de 
algas marinhas. Quando algumas estrelas do mar são capturadas pelo predador, elas podem 
arrancar um braço para escapar, como um lagarto perdendo seu rabo. Mas a estrela do mar 
pode regenerar o braço, crescendo posteriormente um novo braço onde o velho foi perdido. 
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Participante 7: 
 
1) Central disk – disco central 
    Natural history – história natural 
    Sea stars – estrelas do mar 
    The kelp Forest – a floresta de algas 
 
3)  Habitat: Estrela morcego é típica de se estabelecer em bases agitadas e arenosos. 
Média do tamanho adulto: adultos podem crescer até 8 polegadas. 
História natural: Na estrela do mar, são fáceis de serem vistas pela simetria de cinco lados 
destes equinodermos. A maior parte das espécies têm cinco braços vindos de um disco 
central. 
Do lado de baixo está a boca e o tubo dos pés. O tubo dos pés é usado para mover-se ao redor 
aderir no fundo e capturar presas. A principal característica dos equinodermos é o sistema 
(hidráulico) de tubos cheios de água. O sistema vascular de água controla os movimentos das 
estrelas morcego do tubo dos pés. Estrelas morcego são bem adaptadas às florestas de algas, 
elas comerão qualquer coisa. Sua dieta inclui plantas e animais mortos elas podem estender o 
seu estômago para fora do seu corpo durante a alimentação. A estrela morcego libera o suco 
digestivo sobre a presa. E suga seu alimento liquefeito. Estrela morcego é a mais abundante 
estrela do mar da costa oeste. Elas são especialmente numerosas nas florestas de algas. 
Quando as estrelas do mar são capturadas por predadores, elas podem perder um dos braços 
para escapar, como os lagartos que perdem a cauda. Mas as estrelas do mar podem regenerar 
o braço crescendo um novo no lugar do velho que foi perdido. 
 
Participante 8: 
 
1) Natural history – história natural 
    Central disk – disco central 
    Water vascular system – sistema vascular de água 
 
 
3) Habitat: Estrelas morcegos são freqüentemente encontradas nas areias em rochas 
profundas. 
Tamanho médio dos adultos: Adultos chegam a crescer até 8 polegadas.  
História natural: Nas estrelas do mar, elas são fáceis de se ver simetricamente nas 5 fases dos 
equinodermos. Muitas espécies tem 5 braços originados do seu disco (corpo). No interior está 
a boca e as bases das patas. As patas são usadas na locomoção, agarrar as rochas e capturar as 
presas. Um exemplo dos aspectos dos equinodermos é o sistema de abastecimento de água 
nos tubos. O sistema vascular de água controla os movimentos da base dos tubos das estrelas 
morcegos. As estrelas são bem adaptadas a vida nas florestas submersas. Elas normalmente 
comem de tudo. Sua dieta inclui plantas e animais, limpando o fundo do mar dos animais 
mortos. 
Elas podem prolongar seu estômagos na altura dos pés. A estrela morcego lança seu suco 
digestivo na presa e suga seu liquido. A estrela morcego são as mais abundantes do mar na 
Costa Oeste. Elas são especializadas em numerosos ambientes marinhos. Quando alguma 
estrela do mar é capturada por um predador ela perde um dos seus braços para escapar da 
mesma forma que os lagartos perdem suas caldas. Mas as estrelas do mar podem regenerar o 
braço no local que foi perdido. 
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Participante 9: 
 
1) Water vascular system – sistema vascular de água 
     Natural history – história natural 
     Everage adult size – tamanho do adulto em média 
 
3)  Estrela Morcego 
O habitat da estrela morcego são tipicamente encontrados nos fundos arenosos e pedregosos. 
Tamanho do adulto em média: Os adulto podem crescer em média 8 polegadas lado a lado. 
História Natural: A estrela marinha é fácil de ver que elas possuem cinco pernas e um disco 
central. No lado posterior está a boca e o tubo dos pés. 
O canal dos pés é para mover sobre e agarrando capturando a presa. 
A única característica dos equinodermos é o sistema de tubos cheio d’água. O sistema 
vascular de água controla o movimento dos pés ambulacrais. As estrela morcego são bem 
adaptadas a vida em florestas de algas marinhas. A sua dieta incluía mortos. Elas podem 
ampliar o exterior do estômago do corpo para regular o alimento. As estrelas morcegos 
lançam seu sistema digestivo sobre a presa e as sugam quebrando elas. Muita estrelas 
morcegos são abundantes na costa oeste. Ela são especialmente numerosas em florestas 
marinhas. Quando algumas são capturadas por um predador, elas podem perde um dos braços, 
assim, como os lagartos perdem a calda. Mas elas podem regenerar seu braço, crescendo um 
novo braço no local onde foi perdido. 
 
 
 
Participante 10: 
 
1) Natural history – história natural 
    Central disk – disco central 
    Unique feature – característica exclusiva 
 
3)  Habitat: Estrelas morcego tipicamente são encontradas sobre assentos rochosos e arenosos. 
Tamanho adulto médio: Adultos podem crescer até 8 polegadas a mais (que um indivíduo 
juvenil) 
História natural: Entre as estrelas do mar, elas são facilmente vistas devido a simetria de 5 
lados dos equinodermos. Muitas espécies tem cinco braços partindo de um disco central. No 
lado debaixo está a boca e os tubos dos pés. Os tubos dos pés são usados para mover-se (sobre 
o substrato), aderir-se ao substrato e capturar presas. A característica exclusiva dos 
equinodermos é um sistema de tubos de água. Este “sistema vascular de água” controla o 
movimento dos tubos dos pés das estrelas morcego. Estrelas morcego são bem adaptadas a 
vida em florestas de algas. Elas comerão qualquer coisa. Sua dieta inclui plantas e animais 
moribundos. Elas podem estender seus estômagos fora de seus corpos em ordem dos pés. A 
estrela morcego lança uma lama que é o suco digestivo sobre suas presas e absorvem o seu 
almoço na forma líquida. Estrelas morcego são as mais abundantes estrelas do mar da costa 
oeste. Elas são especialmente numerosas em florestas de algas. Quando muitas estrelas do mar 
são capturadas por um predador, elas podem dividir seus braços para garantirem sua 
sobrevivência, exatamente como um lagarto perdendo sua cauda. Mas as estrelas do mar 
podem regenerar os braços, crescendo um novo braço no local aonde o velho estava. 
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Participante 11: 
 
1) Bat stars – estrelas morcego 
    Average adult size – tamanho médio do adulto 
    Natural history – história natural 
 
3)   Estrelas morcego 
As estrelas-morcego são encontradas tipicamente nos fundos do mar rochosos e arenosos. 
Tamanho médio do adulto: Os adultos podem crescer até 8 polegadas de uma extremidade a 
outra. 
História natural: Nas estrelas-do-mar é fácil ver cinco pontos simétricos dos equinodermos. 
Muitas espécies têm cinco braços saindo do disco central. Na face inferior está a boca e a 
conexão dos pés. Os pés são usados para agarrar-se no substrato e capturar presas. Um 
exemplo característico dos equinodermos é o sistema de água que enche os pés. Este “sistema 
vascular de água” controla o movimento dos pés das estrelas-morcego. Estas estrelas são bem 
adaptadas para viver nas florestas de algas, onde comerão alguma coisa. Sua dieta inclue 
plantas e animais, que podem estar em decomposição ou que estejam morrendo. Elas podem 
extender seus estômagos para fora dos seus corpos para conseguir alimento. Estrelas-morcego 
escoam seu suco digestivo sob as presas, dissolvendo o seu almoço. As estrelas-morcego são 
as mais abundantes estrelas da costa oeste. Elas estão em grande quantidade especialmente 
nas florestas de algas. Quando alguma estrela-do-mar é capturada por um predador, elas 
podem perder algum braço para escapar, assim como um réptil perde seu rabo. Mas as estrelas 
podem regenerar este braço, crescendo um novo braço no lugar do velho ou do que foi 
perdido. 
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AVANÇADO 
 
 

Leia o texto abaixo e: 
  
1) Retire 3 grupos nominais e traduza-os; 
3) Traduza o texto TODO com suas próprias palavras; 
 
 
 
BAT STARS 
Patiria miniata 
 
Habitat: Bat stars typically are found um sandy and rocky bottoms. 
Average adult size: Adults can grow to be 8 inches across. 
Natural history: In sea stars, it is easy to see the five-sided symmetry of the echinoderms. 
Most species have five arms coming from a central disk. On the other side is the mouth and 
the tube feet. The tube feet are used to move about, cling to the bottom and capture pray. A 
unique feature of the echinoderms is a system of water filled-tubes. This “water vascular 
system” controls the movement of the bat star’s tube feet. Bat stars are well-adapted to life in 
the kelp forest. They will eat almost anything. Their diet includes plants and animals, as well 
as scavenging dead or dying animals. They can extend their stomachs outside their bodies in 
order to capture animals. They are especially numerous in kelp forests. When some sea stars 
are captured by a predator, they may cast off an arm to escape, just like a lizard losing its tail. 
But the sea star can regenerate the arm, growing back a new arm where the old one was lost. 
 
 
 
Respostas: 
 
Participante 12 
 
1) Bat stars – estrela morcego 
    Sea stars – estrela do mar 
    Water vascular system – sisitema vascular aquático 
 
3) Habitat: A estrela morcego geralmente se estabelece em profundezas arenosas ou rochosas. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer 8 polegadas transversalmente. 
História Natural: Nas estrelas do mar, é fácil de ver os cinco lados simétricos dos 
equinodermos. Na parte de baixo é a boca e a base do tubo. A base do tubo é usada para 
moverse, agarrando-se no fundo e capturar presas. Uma característica única dos equinodermos 
é um sisitema. Este sistema vascular aquático controla os movimentos do tubo basal das 
estrelas morcego. As estrelas morcego são bem adaptadas a vida em florestas de algas 
marinhas. Elas se alimentam de quase todas. Sua dieta inclui plantas e animais, sendo boas 
sugadoras de animais mortos. Elas podem estender seu estômago para fora de seu corpo para 
se alimentar. As estrelas morcego lançam suco digestivo em suas presas e sugam esse lanche 
liquifeito. Estrelas morcego são as estrelas do mar mais abundantes da costa leste. Elas são 
numerosas principalmente nas florestas de algas. Quando alguma estrela do mar é capturada 
por um predador, elas podem largar um membro para escapar, como os lagartos perdem o 
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rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar o membro, crescendo um novo, onde se encontrar o 
anterior. 
 
 
 
Participante 13: 
 
1) Bat stars – estrela morcego 
    Bat sea – estrela-do-mar 
    Vascular system – sistema vascular 
 
 
3) Estrelas Morcego 
    (Patíria miniata) 
Habitate: As estrelas-morcego são típicas de terrenos arenosos, rígidos e profundos. 
Média de tamanho dos adultos: Os adultos atingem até oito polegadas transversalmente. 
História natural: Nas estrelas-do-mar é fácil vizualizar as cinco pontas, lados, simétricos dos 
equinodermos. A maioria das espécies tem os cinco membros esperados no disco central. Na 
face inferior tem a boca e o tubo condutor. O tubo condutor é usado para locomoção e (...) 
capturado ao seu interior. Uma característica única dos equinodermos é o sistema de tubos 
aquático. Esse sistema vascular aquático controla os movimentos das estrelas-morcego e o 
tubo dos pés. As estrelas-morcego são bem adaptadas a vida na floresta de algas marinha. Elas 
se alimentam de um pouco de (...). A dieta delas inclue plantas e animais mortos. Elas podem 
estender seus estômagos para fora do seus corpos em ordem para se alimentar. As estrelas-
morcego liberam seus sucos digestivos e sugam este lanche liquefeito. Elas são as mais 
abundantes estrelas do mar da costa leste. Elas são numerosas especialmente na floresta de 
algas marinhas. Quando uma estrela do mar é capturada por um predador ela pode liberar uma 
perna para se (...), assim como o lagarto perde o rabo.  Mas as estrelas-do-mar podem se 
regenerar (...) , crescendo um novo onde estava o (...) perdido. 
 
 
 
Participante 14: 
 
1) This “water vascular system” – este “sistema liquido vascular” 
    And rocky bottoms – e superfície de rocha 
    A central disk – no disco central 
 
3) Estrelas Morcego 
Habitat: Estrelas morcego são tipicamente formada a partir de rocha e coberto de areia. 
Tamanho médio no adulto: Adultos são capazes de crescer até 8 polegadas. 
História Natural: Nas estrelas do mar, é fácil observar a simetria dos cinco lado da 
equinoderme. Muitas espécies possuem cinco tentáculos próximo do disco central. Na região 
abaixo da estrela encontra-se a boca e os pés tubulares. Os pés tubulares são usados para 
movimentos ao redor, agarra superfície e captura presa. Um exemplo da característica do 
equinodeme é o sistema de líquido em abastecimento tubulares. Este “sistema de líquido 
vascular” controla o movimento dos pés das estrelas morcego. As estrelas morcego são mais 
adequadas a viverem em ambientes de algas. Elas comem o que estiver próximo. Sua dieta 
incluem plantas e animais, como exemplo partículas mortas ou animais mortos. Elas podem 
prolongar seus estômatos além do seu corpo para alimentar-se. A estrela morcego lança suco 
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digestivo na sua vítima e tritura o almoço. A estrela morcego são mais abundante do que a do 
mar na costa. Elas são numerosas em ambientes algas. Quando são capturadas por predador, 
elas usam tentáculos para escapa, pois a estrela morcego tem a capacidade de regenerar seus 
tentáculos. 
 
 
 
Participante 15: 
 
1) A unique feature – uma característica única 
    Water vascular system – sistema vascular de água 
    Five-sided symmetry – simetria de cinco lados 
 
3)  Estrelas Morcego 
     Patiria miniata  
    
Habitat: Estrelas morcego tipicamente estão fundadas em fundos arenosos e rochosos. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer até 8 toneladas 
História natural: Nas estrelas do mar, é fácil ver a simetria de cinco lados dos equinodermos. 
A maioria das espécies têm cinco braços iniciando de um disco central. Na parte inferior é a 
boca e os pés. Os pés são usados para se mover sobre, aderir-se ao fundo e capturar presa. 
Uma característica única dos equinodermos é um sistema de tubos arquivadores de água. Este 
“sistema vascular de água” controla o movimento dos tubos dos pés da estrela morcego. 
Estrelas morcego são bem adaptadas à vida em floresta de alga. Elas comerão quase tudo. Sua 
dieta inclui plantas e animais, assim como alimentar-se carniça ou animais moribundos. Elas 
podem prolongar seus estômagos fora de seus corpos a fim de comer. A estrela morcego filtra 
sucos digestivos na  presa e slurps up a comida liquefeita. Estrelas morcego são especialmente 
numerosas em florestas de algas. Quando algumas estrelas do mar são capturadas por um 
predador, elas podem soltar um braço para escapar, tal como um lagarto/lagartixa perdendo o 
rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo um novo braço onde o antigo 
foi perdido. 
 
 
 
Participante 16: 
 
1) Sea stars – estrela do mar 
    Rocky bottons – rochas de fundo 
    Bat star – estrela morcego 
 
3)  Estrelas morcego (patiria miniata) 
Habitat: estrelas morcego tipicamente são encontradas na areia e rochas profundas. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer até 8 polegadas de diagonal. 
História natural: Nas estrelas do mar, é fácil observar a simetria de cinco lados dos 
equinodermos. Várias espécies tem cinco braços que se originam de um disco central. Do lado 
de baixo está a boca e o pé cifão. O pé cifão é utilizado para locomoção, aderir no fundo e 
capturar presas. Um único ponto característico dos equinodermos é um sistema de água que 
enche os cifões. Este “sistema vascular de água’ controla o movimento dos pés cifão das 
estrela morcego. Estrela morcego estão bem adaptadas a vida na floresta de algas marinhas. 
Elas comeme quase tudo. Sua dieta inclue plantas e animais mortos ou morrendo. Elas podem 
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estender seus estômagos para fora de seu corpo para ajudar na alimentação. A estrela morcego 
(...) este suco digestivo nas suas presas e sugam este lanche liquefeito. Estrelas morcego são 
as mais abundantes estrelas do mar da costa oeste. Elas são números especialmente nas 
florestas de algas marinhas. Quando alguma estrela do mar é captura por um predador, elas 
podem liberar alguma perna para escapar, assim como um lagarto perde sua calda. Mas as 
estrelas do mar podem regenerar o braço, crescendo um novo membro onde o velho foi 
perdido. 
 
 
 
Participante 17: 
 
1) Central disk – disco central 
Natural hitory – história natural 
Kelp Forest – Floresta de kelp (floresta de algas que são encontradas muito nas regiões ao   
norte dos EUA) 
 
 
3)  Estrelas Morcego 
     Patiria miniata 
Habitat: Estrelas morcego são tipicamente encontradas em bancos arenosos e rochosos. 
Média do tamanho do adulto: Os adultos podem crescer até 8 centímetros de comprimento. 
História natural: Nas estrelas do mar, é fácil de ver a simetria de 5 lados dos echinodermos. 
Muitas espécies têm cinco braços partindo de uma região central ou disco central. Na região 
abaixo da estrela encontra-se a boca e os pés tubulares por onde saem várias estruturas de 
locomoção. Os pés tubulares são usados para mover-se, prender-se no sedimento e capturar 
presa. Uma única parte importante dos echinodermos é um sistema de tubos cheios de água. 
Esse sistema vascular de água controla o movimento dos pés tubulares das estrelas morcego. 
As estrelas morcego são bem adaptadas a viverem em florestas de algas, regiões onde existem 
grandes algas verdes no norte-oeste dos EUA. Elas comerão quase nada. Suas dietas incluem 
vegetais e animais, bem como capturando e se alimentando de matéria ou partícula morta ou 
animais morrendo. Esses animais podem colocar suas estruturas estomacais para o ambiente e 
pode se alimentar. A estrela morcego fluxiona seus sucos estomacais e lança nas suas presas e 
assim se alimentando. Estrelas morcego são as mais abundantes estrelas do mar da costa 
oeste. Elas são especialmente numerosas nas florestas de kelps. Quando algumas estrelas do 
mar são capturadas por algum predador, elas podem se livrar de um dos seus braços para 
escapar, como um lagarto que perde sua cauda. Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, 
crescendo de novo um no lugar daquele que foi perdido. 
 
 
 
Participante 18: 
 
1) “water vascular system” – sistema vascular de água 
     Digestive juices – sucos digestivos 
     Natural history – história natural 
 
3) Estrelas Morcego (Patiria miniata) 
Habitat: Estrelas morcego são tipicamente encontradas nas rochas e areias no fundo do mar. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer 8 polegadas no tamanho. 
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 História natural: Nas estrelas do mar, é fácil ver uma simetria de cinco lados dos 
equinodermos. A maioria das espécies têm cinco braços saindo de um disco central. Na parte 
inferior está a boca e os pés em forma de tubo. Os pés em forma de tubo são usados para 
mover-se por todos os lados, agarrar-se no fundo e capturar presas. Uma característica única 
dos equinodermos é um sistema de tubos cheios de água. Este sistema de água vascular 
controla o movimento dos pés em forma de tubo das estrelas morcego. As estrelas morcego 
são bem adaptadas a vida nas florestas de algas. Elas comem quase tudo. Sua dieta inclui 
plantas e animais, bem como escavar animais mortos ou que estejam morrendo. Elas podem 
estender seu estômago para fora do seu corpo a fim de alimentar-se. As estrelas morcego 
excretam suco digestivo em cima da presa e estas se tornam um alimento líquido. Estrelas 
morcego são mais abundantes do que estrelas do mar na costa oeste. Elas são especialmente 
numerosas nas florestas de algas. Quando algumas estrelas do mar são capturadas por um 
predador, elas podem lançar um braço para escapar, como uma lagartixa que perde a cauda. 
Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo novamente um novo braço no lugar 
do que foi perdido.  
 
 
 
Participante 19: 
 
1) On sandy and rocky bottoms – Em fundos arenosos 
    Water vascular system – sistema vascular hídrico  
    Can extend their stomachs – seu estômago pode se estender 
 
3) Estrelas Morcego 
     Patiria miniata 
Habitat: Estrela morcego é formada em solos arenosos e rochosos. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer 8 polegadas de largura 
História Natural: Em estrelas do mar, é natural acompanhar cinco aspectos simétricos de 
equinodermos. Muitas espécies tem 5 braços originados de um disco central. No inferior e a 
boca e os tubos pés. Os tubos pés serão usados para mover-se por todo lado, agarra apresa por 
baixo e a captura. Uma característica única dos equinodermos é um sistema de tubos 
preenchidos. Este “sistema vascular hídrico” controla o movimento dos pés tubos da estrela 
morcego. Estrela morcego é bem adaptada à viver em florestas de algas. Elas comem qualquer 
coisa. Sua dieta inclui plantas e animais, assim como escavando animais mortos. Elas podem 
estender seu estômago para fora de seu corpo para comer. O suco digestivo da estrela 
morcego é filtrado em suas presas e colocam para dentro sua comida na forma líquida. Estrela 
morcego é a mais abundante das estrelas do mar na costa oeste. Elas são especialmente 
numerosas em florestas de algas. Quando algumas estrelas do mar são capturadas por um 
predador, elas podem soltar o braço para escapar, da mesma forma que os lagartos soltam o 
rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo no lugar um novo braço quando 
o velho é perdido. 
 
 
 
 
 
Participante 20: 
 
1) Average size – tamanho médio adulto 
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    Natural history – história natural 
    A central disk – um disco central 
    The sea star – a estrela do mar 
    The tube feet – os pés tubulares 
 
 
3)  Estrelas Morcego 
Patiria miniata: Estrelas morcego são tipicamente encontradas na areia e superfície das rochas. 
Tamanho médio adulto: Adultos podem crescer em torno de oito polegadas. 
História natural: Nas estrelas do mar, é fácil de ver as cinco partes simétricas dos 
equinodermos. Muitas espécies tem cinco braços em torno do disco central. Do outro lado é a 
boca e os pés tubulares. Os pés tubulares são usados para mover sobre, agarrar na superfície e 
capturar presa. Um aspecto único dos equinodermos é um sistema de água enchendo tubos. 
Este sistema vascular de água controla o movimento dos pés tubulares das estrelas morcego. 
Estrelas morcego são bem adaptadas para viver em florestas de algas. Elas comem quase tudo. 
Sua dieta inclui plantas e animais, bem como escavando ou matando animais. Elas podem 
extender seu estômago para fora do seu corpo em ordem para se alimentar. As estrelas 
morcego escoam o suco digestivo dentro da presa e mancha ela com o almoço liquificado. 
Estrelas morcego são mais abundantes estrelas do mar na costa oeste. Elas são especialmente 
numerosas nas florestas de algas. Quando algumas estrelas do mer são capturadas pelo 
predador, elas podem lançar para fora um tentáculo para fuga, exatamente como um lagarto 
mostra o rabo. Mas as estrelas do mar podem regenerar o braço, crescendo atrás um novo 
“braço” onde o passado foi perdido.  
 
 
 
 
Participante 21: 
 
1) Bat stars – Estrela-morcego, tipo de estrela do mar 
    Sea star – Estrela-do-mar 
    Five-sided – 5 lados 
 
 
3) Estrela-Morcego 
Habitat: Estrelas-morcego são tipicamente encontradas na areia ou embaixo das rochas. 
Tamanho médio do adulto: adultos podem crescer até mais de 8 polegadas. 
História natural: Nas estrelas-do-mar, é facilmente ver 5 lados simétricos equinodermos. 
Muitas possuem 5 braços partindo de um disco central. Do outro lado da estrela é a boca e os 
pés tubulares. Os pés tubulares são usados para locomoção, aderir ao substrato e capturar 
presas. Uma característica única dos equinodermos é um sistema de tubos condutores de água. 
Essa água do sistema vascular hidráulico controla o movimento das estrelas-morcego através 
dos pés tubulares. As estrelas-morcego são bem adaptadas a viver nas florestas de kelps. Elas 
comerão quase qualquer coisa. Sua dieta inclui plantas e animais, bem como carapaças 
(detritos) ou animais que estão morrendo (agonizando). Elas podem estender seu estômago 
para fora de seu corpo para se alimentar. As estrelas-morcego infiltram seu suco digestivo 
dentro de suas presas e sugam um alimento líquido (liquefeito). As estrelas-morcego são as 
mais abundantes estrelas-do-mar da costa oeste. Elas são especialmente numerosas nas 
florestas de algas (kelps). Quando algumas estrelas-do-mar são capturadas por um predador, 
elas podem soltar seu braço para escapar, como uma lagarta que perde seu rabo (cauda). Mas 
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as estrelas-do-mar podem regenerar o braço, crescendo de volta um novo braço no lugar do 
velho que foi perdido. 
 
 
 
Participante 22: 
 
1) Natural history – história natural 
    Vascular System – sistema vascular 
    Rocky bottoms – fundo de rochas 
    Central disk – disco central 
 
 
3) Habitat: Estrela morcego são tipicamente encontradas em solos pedregosos e arenosos. 
Tamanho médio dos adultos: adultos podem crescer até 8 polegadas transversalmente. 
História natural: Em estrelas do mar, é fácil ver os 5 lados simétricos das equinodermas. 
Muitas espécies têm 5 membros no disco central.  
Na parte inferior estão a boca e o tubo dos pés. O tubo dos pés são usados para mover-se 
cuidadosamente na rocha e capturar a presa. Uma característica única dos equinodermos é o 
sistema de água acumulado em tubos. Este sistema vascular de água controla o movimento 
das estrela morcego e do tubo de pés. Estrela morcego são bem adaptadas para a vida em 
florestas de água marinha. Elas sempre comem quase nada. Sua dieta inclui plantas e animais, 
sendo boas sugadoras de animais mortos. Elas podem estender seu estômago além de seus 
corpos para alimentar-se. A estrela morcego lança seu suco digestivo nas suas presas e as 
digerem. Estrelas morcegos são as mais abundantes das estrelas do mar na costa oeste. Elas 
são especialmente numerosas em florestas de água marinha. Quando algumas estrelas do mar 
são capturadas por um predador, ela pode se desligar de um braço para escapar, assim como 
os lagartos perdem o rabo. 
Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo de volta um novo braço no lugar onde 
o velho foi perdido. 
 
 
Participante 23: 
 
1) sandy and rocky bottoms – bases arenosas e rochosas 
Water vascular system – sistema vascular aquático 
Bat stars`tube feet – pés tubulares do morcego estrela 
 
3) Morcegos estrela 
    Patiria Miniata 
Habitat: Morcegos estrelas são tipicamente encontrados sobre bases arenosas e rochosas. 
Tamanho médio do adulto: adultos podem crescer até 8 polegadas 
História natural: Em oceano estrela, ele é fácil de ver e é partido em 5 simétrios de 
equinoderma. Muitas espécies tem 5 armas presentes num disco central. Na parte externa está 
a boca e os pés tubulares. Os pés tubulares são usados para revolver, agarrar-se às bases e 
capturar presas. Uma única feição com os equinodermos é o sistema de turbilhonamento 
aquático. Este sistema vascular aquático controla os movimentos dos pés tubulares do 
morcego estrela. Morcegos estrela são bem adaptados a vida em florestas de kelp. Eles 
comem quase tudo. Sua dieta unclue plantas e animais, bem como a varredura de animais 
mortos ou moribundos. Eles podem estender seus estômagos para fora de seus corpos na hora 
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da alimentação. A lama do suco digestivo do morcego estrela é jogado sobre sua presa e 
dissolve seu lanche liquefeito. Morcegos estrela são os mais  abundantes estrelas do mar na 
costa oeste. Eles são especialmente numerosos em florestas de kelp. Quando algumas estrelas 
do mar são capturadas por um predador, elas podem lançar uma arma de escape, exatamente 
igual ao lagarto perdendo seu rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar a arma, crescendo 
nas costas uma nova arma onde o antigo foi perdido. 
 
 
Participante 24: 
 
1) natural history – história natural 
    Water vascular system – sistema vascular de água 
    Rocky bottoms – fundo de rochas 
    Central disk – disco central 
 
3) Habitat: Estrelas morcego são tipicamente encontradas em rochas profundas e arenosas. 
Tamanho médio dos adultos: adultos podem crescer 8 polegadas transversalmente 
História natural: Nas estrelas do mar isto é facilmente observado em 5 membros 
simetricamente nos equinodermos.  Muitas espécies tem comumente 5 membros no disco 
central. No lado de baixo está a boca e o tubo dos pés. O tubo dos pés são usados para mover 
ao redor, apegar-se no fundo e capturar presas. O único aspecto dos equinodermos é o sistema 
de águas acumuladas em tubos.  Isto controla o movimento do sistema vascular de água. No 
tubo dos pés da estrela morcego. A estrela morcego vive bem adaptada nas florestas de  alga 
marinha . Elas comerão quase nada.  Elas incluem a sua dieta alimentar animais e plantas, 
bem como também sugando restos de animais mortos. Elas podem estender seu estômago no 
exterior do seu corpo em ordem para alimentar-se. A estrela morcego flui seu suco digestivo 
em direção a suas presas e tritura. Estrelas morcego são abundantes nas estrelas do mar no 
oeste da costa. Elas são especialmente numerosas em florestas de algas marinhas. Quando 
alguma estrela do mar é capturada por um predador, elas podem desligar de um de seus braços 
para escapar, assim como os lagartos perdem o rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar o 
braço crescendo de volta o novo braço no lugar onde o outro foi perdido. 
 
 
Participante 25: 
 
1) natural history – história natural 
Central disk – disco central 
Bat stars – estrelas morcego 
 
3) Habitat – estrelas morcego são tipicamente encontradas na areia e no fundo de rochas 
Tamanho médio dos adultos – adultos podem crescer 8 polegadas transversalmente. 
História natual – Nas estrelas do mar é fácil ver os cinco lados simétricos dos equinodermos. 
A maioria das espécies têm cinco tentáculos vindos do disco. No lado de baixo está a boca e o 
tubo dos pés. O tubo dos pés são usados para mover-se ao redor, apegar-se ao fundo e 
capturar presas . A única característica dos equinodermes é um sistema de água acumulado 
em tubos. Esse “ sistema de água vascular” controla o movimento do tubo dos pés das estrelas 
morcego. As estrelas morcegos são bem adaptadas para viver em florestas de algas marinhas. 
Elas irão comer quase nada. Sua alimentação inclue plantas e animais, bem como 
alimentando-se de matéria morta ou animais mortos. Elas podem estender seus estômagos  
além de seus corpos para alimentar-se. A estrela morcego escoa sucos digestivos na sua 
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vítima e tritura o almoço. Estrelas morcego são as mais abundantes das estrelas do mar no 
oeste da costa. Elas são especialmente numerosas em florestas de algas marinhas. Quando 
algumas estrelas do mar são capturadas por um predador, elas pode se desligar de um dos 
braços para escapar, assim como os lagartos perdem os rabos. Mas a estrela do mar pode 
regenerar o braço crescendo de volta o novo braço no lugar onde o outro foi perdido. 
 
Participante 26: 
 
1) kelp forest – floresta de algas marinhas 
Sea star – estrela do mar 
Digestive juices – sucos digestivos 
 
3) Habitat – As estrelas morcego são tipicamente encontradas na areia e nas rochas do fundo. 
Tamanho médio quando adultos – quando adultos, podem crescer até 8 polegadas 
diagonalmente 
Historia natural – Nas estrelas do mar pode melhor se observar a simetria dos cinco lados dos 
equinodermas . Em várias espécies os cinco braços presentes são originados do disco central. 
Onde do lado de baixo estar a boca e o tubo dos pés (cifão). O tubo dos pés é usado para a 
espécie se locomover e para sua melhor adesão e também para capturar as suas presas. Um 
ponto específico dos equinodermas é a apresentação de um sistema de água que enche os 
tubos dos pés. No qual, esse sistema atua controlando o movimento dos tubos dos pés das 
estrelas morcego. As estrelas morcegos estão bem adaptadas a vida nas florestas de algas 
marinhas. Elas comem quase tudo, sua dieta alimentar inclui plantas e animais mortos ou 
quase morrendo. Elas podem alongar os estômagos para fora do corpo e facilitar assim na sua 
alimentação. As estrelas jogam seu suco digestivo nas suas presas e sugam seus nutrientes. 
Elas são as estrelas do mar mais abundantes da costa oeste. E são numerosas principalmente 
em floresta de algas marinha. Quando ela é capturada por predador podem liberar uma das 
pernas para conseguir escapar, assim como os lagartos liberam seu rabo, onde depois um novo 
braço é desenvolvido no lugar do perdido.  
 
 
Participante 27: 
 
1) rocky bottoms – fundo rochoso 
Average adult size – tamanho médio do adulto 
Natural history – história natural 
 
3) Habitat – estrelas morcego tipicamente são encontradas na areia e no fundo rochoso 
Tamanho médio adulto – adultos podem crescer 8 polegadas transversalmente 
História natural – Na estrela do mar  é fácil ver os  cinco lados simétricos dos 
echinodermas. A maioria das espécies tem cinco tentáculos vindos do disco central. No outro 
lado é a boca e os tubos  dos pés. Os tubos dos pés são usados para mover-se ao redor, 
agarrar-se ao fundo e capturar presas. Uma única característica dos echinodermos é um 
sistema de água acumulado em tubos. Esse “sistema de água vascular” controlam o 
movimento do tubo dos pés da estrela morcego. Estrela morcego são bem adaptadas para a 
vida na floresta de água marinha. Elas comem quase nada. Sua dieta inclui plantas e animais, 
bem como são boas sugadoras de animais mortos. Elas podem estender seus estômagos além 
de seus corpos para alimentar-se. A estrela morcego escoa-se no suco digestivo da sua presa e 
as trituram. A estrela morcego são as mais abundantes das estrelas do mar no oeste da costa. 
Elas são especialmente numerosas na floresta de água marinha. Quando algumas estrelas do 
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mar são capturadas por um predador, ela pode se desligar de um braço para escapar, assim 
como os lagartos perdem o rabo. Mas a estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo um 
novo braço no lugar aonde o outro foi perdido. 
 
 
Participante 28: 
 
1)   Bat stars – estrela morcegos, tipo de estrela do mar 
      Sea star – estrela-do-mar 
      Five-side -  cinco lados 
 
3) Habitat – estrelas morcego são tipicamente encontradas na areia ou embaixo (fundo) das 
rochas. 
Tamanho médio do adulto – adultos podem crescer até mais de 8 polegadas 
História natural – Nas estrelas do mar é facilmente visto os cinco lados simétricos dos 
equinodermos. Muitas possuem 5 braços partindo de um disco central. Do outro lado da 
estrela é a boca e os pés tubulares. Os pés tubulares são usados para a locomoção, aderir ao 
substrato e para capturar presas. Uma característica única dos equinodermos é um sistema de 
túbulos condutores de água. . Essa água do sistema vascular hidráulico  controla o movimento 
das estrelas-morcego através dos pés-tubulares. As estrela-morcego são bem adaptadas a viver 
nas florestas de kelps (algas). Elas comerão quase qualquer coisa. Sua dieta inclui plantas e 
animais, bem como carapaças (detritos) ou animais que estão morrendo (agonizando). Elas 
podem extender seu estômago para fora do seu corpo para se movimentar. As estrela-morcego 
infiltram seu suco digestivo dentro de suas presas e sugam um alimento líquido (liquefeito). 
As estrelas morcego são as mais abundantes estrelas-do-mar da costa oeste. Elas são 
especialmente numerosas nas florestas de algas (kelps). Quando algumas estrelas-do-mar são 
capturadas por um predador, elas podem soltar seu braço para escapar, como uma lagartixa 
que perde seu rabo (cauda). Mas as estrelas-do-mar podem regenerar o braço, crescendo de 
volta um novo braço no lugar do velho que foi perdido. 
 
 
Participante 29: 
 
1) Sea stars – estrela do mar 
   Central disk – disco central 
   Kelp forest – floresta de água marinha 
 
3) Estrelas bat (patiria miniata) 
 
Habitat – estrelas bat estão tipicamente estabelecidas no fundo em lugares arenosos ou 
rochas.. 
Tamanho determinado do adulto – adultos podem crescer 8 polegadas lado a lado. 
História natural – Em estrelas do mar, é fácil de ver cinco margens simétricas presentes nos 
echinodermos. Muitas espécies tem cinco ramificações vindo do disco central. Na parte de 
baixo é a boca e o tubo em forma de pé. O tubo em forma de pé é usado para movimento, 
aderir ao fundo do mar e capturar presa. Um único aspecto nos echinodermos é um sistema de 
tubo sugadores d´água.. Esse “sistema vascular de água” controla o movimento das estrelas 
bat pelo tubo em forma de pé presente nela. Estrelas bat são adaptadas a vida nos corais de 
águas marinhas. Elas comerão quase tudo. Na dieta dela está incluído plantas e animais tão 
bem como varredores captam tanto animais mortos ou agonizantes. Eles podem extender seus 
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para fora do corpo na regulação do alimento. As estrelas bat com seu suco digestivo lodoso 
atuando no alimento e tornando líquido suas presas. Estrelas bat são as mais abundantes  
estrelas do mar na costa oeste. Elas são especialmente numerosas em ambientes de corais. 
Quando alguma estrela do mar é capturada por predador, elas podem lançar das suas 
ramificações sucos e como os lagartos podem perdem suas pontas. Mas a estrela do mar pode 
regenerar suas ramificações, crescendo e voltando um novo membro onde o velho foi perdido. 
 
 
Participante 30: 
 
1) but – mas 
    As well as – bem como 
    Most – maioria 
 
3) Habitat – Estrelas morcego tipicamente são achadas em areias e fundos de pedra. 
Tamanho médio dos adultos – adultos podem crescer e ficarem com 8 polegadas por membro. 
História natural – em estrelas do mar é fácil ver os cinco lados simétricos dos echinodermos. 
Maioria das espécies tem cinco braços vindos do disco central. No lado de baixo é a boca e os 
pés. Os pés são usados para movimentação, aderindo no embaixo e capturando a presa. Uma 
característica única dos echinodermos  é um sistema de tubos cheio de água. Esse “sistema 
vascular de água” controla o movimento dos pés das estrelas morcego. Estrelas morcego são 
são bem adaptadas para viver em florestas kelp (algas). Elas comerão quase qualquer coisa. 
Sua dieta inclue plantas e animais bem como carapaças mortas ou animais submersos. Elas 
podem expandir seus estômagos de acordo com seu alimento. A estrela morcego filtra seu 
alimento liberando suco digestivo na presa e sugando uma refeição líquida. Estrelas morcego 
são as mais abundantes estrelas do mar na costa oeste. Elas são especialmente numerosas em 
florestas de algas. Quando algumas estrelas do mar são capturadas por um predador, elas meio 
que soltam um braço para escapar, apenas como uma lagartixa perdendo seu rabo. Mas a 
estrela do mar pode regenerar o braço, crescendo novamente um novo braço onde o velho foi 
perdido.  
 
 


