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RESUMO
Este artigo explora a inserção do inglês instrumental no mestrado de Ciências da
Religião, para tanto, busca responder à pergunta pelo modo como se deu essa
inserção e quais as vantagens e a relevância dessa ferramenta para o perfil do
estudante deste curso, e analisa essa ferramenta, sua utilida
utilidade
de real na investigação
de conhecimento, seu conteúdo e qual o seu objetivo principal. O mesmo propõe
disponibilizar ao leitor técnicas e dicas necessárias a fim de compreender a língua
inglesa em nível acadêmico para possibilitar a análise de textos e com
compreensão de
artigos e teses no perfil linguístico, busca extrair informações dos textos
pesquisados dentro do segmento da atividade a ser analisada: a Ciências da
Religião, em razão de haver grande variedade de escritores e autores que abarcam
esse tema teológico
ológico social e cultural das religiões. Focaliza na pergunta base, qual a
relevância do aprendizado do inglês instrumental para a pesquisa em ciências da
Religião no nível de mestrado? Mesmo diante da justificativa de que seja pelo
reconhecimento que a língua
ngua Inglesa é uma língua internacionalizada. A Metodologia
aplicada nessa pesquisa é o da pesquisa bibliográfica, onde a coleta de dados traz
fontes diversas tais como: artigos, revistas científicas dentre outros, comparados
entre diversos autores, auxili
auxiliando
ando o acadêmico no aprendizado do tema proposto.
Dessa forma, o Inglês Instrumental se desponta como ferramenta de pesquisa,
sendo o referido idioma mais próximo ao inglês técnico, que não tem como ênfase a
comunicação ou conversação, mas a análise de tex
textos,
tos, compreensão do conteúdo e
gramática, além da escrita e interpretação, alinhando
alinhando-se
se com a necessidade do
mestrado escolhido.

Palavras-chaves: Ferramenta,
erramenta, conhecimento. Inglês Instrumental.
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1 INTRODUÇÃO

O Artigo referido busca explorar a inserção do inglês instrumental e realçar a
relevância da proposta do Inglês instrumental como ferramenta de pesquisa para
omestrado em Ciências da Religião. Sugerindo respostas ao acadêmico, a exemplo,
como se deu a inserção dessa disciplina na grade do curso de mes
mestrado em
Ciências da Religião e o papel dessa ferramenta para as pesquisas, a fim de ampliar
o acesso ao conhecimento, principalmente nas atividades a serem realizadas
durante o curso.
O conhecimento obtido com o uso dessa ferramenta, abre diante do
estudante universitário um conjunto de diversas opções que se apresentará na
forma de um campo extenso e diversificado no acesso de fontes de informações de
conteúdo variados ou específicos. Facilitando dessa forma, a evidente conexão do
estudante com o mundo
ndo acadêmico sem reservas, por meio de livros, artigos,
revistas, sites, entre outras fontes, de distintos autores. Segundo as autoras,
FERREIRA, ROSA (2008) o inglês instrumental refere
refere-se:
“O inglês instrumental abrange o ensino de qualquer língua estr
estrangeira com
foco nas necessidades específicas do aprendiz por meio do uso da língua
alvo para fins comunicativos, sejam em tarefas de compreensão oral ou
escrita. Das quatro habilidades a serem desenvolvidas pelo aprendiz de
língua estrangeira (ler, escrever, ouvir e falar).”

A leitura é a base do aprendizado, a proposta é organizá
organizá-la de forma que o
desempenho da mesma seja mais rápido, memorizando as palavras comuns da
língua inglesa. De acordo com ONODERA (2010), O conhecimento adquirido pelo
uso dessa ferramenta,
erramenta, com certeza valorizará e realçará mais o trabalho do
estudante, trazendo também maior profundidade e relevância ao reunir o material a
ser pesquisado. Além disso, é possível desenvolver habilidades para selecionar o
conteúdo desejado e inseri
inseri-lo em seu trabalho de pesquisa, na elaboração de sua
dissertação, dentre outras escritas acadêmicas.

2 DESENVOLVIMENTO

O inglês instrumental teve seu surgimento no Brasil no final da década de 70,
em razão do grande crescimento tecnológico do país, além do aumento de
atualizações de manuais técnicos em inglês, ocasionando a demanda e solicitação
de empresas interessadas em cursos de inglês pelas universidades, as quais não
estavam preparadas para essa demanda. Segundo a historiadora CELANI (1983)
não haviam professores preparados e nem materiais didáticos disponíveis para
serem trabalhados em sala de aula. A Pontifícia Univ
Universidade
ersidade Católica (PUC) na
época, formou uma parceria com o Conselho Britânico, com o Ministério da
Educação e também com linguistas ingleses e americanos.
A partir disso, foram realizadas pesquisas para definir o material e o novo
método de ensino que ser
seria adotado. Decidiu-se
se treinar os professores para produzir
material e fundar um centro de recursos em âmbito nacional. Desde então, essa
disciplina foi incluída no currículo na maioria das instituições universitárias e em
outros níveis educacionais. Tendo como seu principal foco a leitura, a interpretação
e tradução de textos acadêmicos, abordando um contexto social a fim de alcançar
todos alunos em níveis econômicos diferentes. Em um contexto acadêmico, o inglês
instrumental não é apenas uma ferramenta pa
para
ra a leitura, como também para a
compreensão e interpretação de textos, utilizados desde os primeiros períodos da
faculdade. Sendo a disciplina utilizada na maioria das vezes para auxiliar na leitura
de textos extensos, para elaboração de uma dissertação, artigos científicos, na
pesquisa de argumentação para as atividades em sala de aula, contribuindo
também, na conclusão de um trabalho final, por exemplo.
Segundo CIOCARI (2011) existem algumas técnicas que ajudam na
facilitação do aprendizado do inglês ins
instrumental,
trumental, as quais se destacam as
seguintes:

2.1.Skimming:: é a Leitura rápida de alguns elementos precisos do texto, apenas
para o leitor obter a compreensão geral do texto. Para tanto, necessita
necessita-se manter a
atenção ao tema, ao anúncio do texto, título, subtítulo, palavra que tem a mesma

origem, raiz, nas primeiras linhas de cada parágrafo, bem como à informação não
nãoverbal (figuras, gráficos
icos e tabelas). A finalidade, e o público alvo. Essa técnica de
interpretação de texto em inglês é especialmente útil q
quando
uando o artigo é muito grande
e corre-se
se o risco de passar muito tempo na leitura. A velocidade empregada com o
procedimento é muitas vezes maior do que a leitura comum.

2.1.1. Scanning: é uma técnica de leitura que baseia–se em fazer uma leitura rápida
pelo texto até localizar a informação desejada. É o que se faz quando procura algum
assunto no índice de um livro para encontrar um artigo ou capítulo que desejamos.
No uso dessa técnica não há necessidade de leitura completa, nem detalhada do
texto. A técnica de scanning é igual a que um scanner faz, uma leitura rápida do
texto, de onde vem origem do nome. É utilizada na interpretação de texto em inglês
como uma forma de leitura rápida e superficial. O propósito é se concentra nas
ideias e de realizar uma leitura rápida se preciso repetir duas ou três vezes a leitura
do texto.
Nos
os referidos casos faz
faz-se
se uma busca por alguma palavra ou assunto que
nos chame a atenção ou que responda à ques
questão
tão solicitada. Com o uso dessa
técnica, scanning, o leitor não precisa se preocupar pois o importante é passar os
olhos pela página do texto. Enfim, pode
pode-se
se dizer que essa técnica tem o propósito de
fazer o estudante ter mais informações sobre o texto, ou seja, informações
específicas.

2.1.2. Uso do conhecimento
hecimento anterior ou conhecimento prévio:A
prévio: formação de um
texto é sempre influenciada pelo conhecimento que se tem sobre um assunto. As
pessoas que necessitam ler sobre determinado assunto em outra língua já possuem
algum conhecimento do tema em questão. Ao adicionar esses conhecimentos, fica
mais fácil deduzir o significado de algumas palavras a partir do contexto.O
conhecimento prévio tanto quanto as informações do tema dependem das suas
experiências anteriores, e do seu modo de interpretar o assunto. Técnica conhecida
como predição.

2.1.2.1. Uso da informação não verbal: Tem como fundamento a utilização de toda
informação não-verbal como: ilustrações, gráficos tabelas, mapas, fotos, desenhos,
sinais e figuras, dentre outras dicas tipográficas para ajudar na reconstrução de
textos.

2.1.2.2. Formação de Palavras: Em meio a uma estrutura linguística podeseencontrar um recurso de grande utilidade que é a construção de palavras a partir
do acréscimo de sufixos e prefixos à sua forma básica. Ex: Sufixo (less) significado
(sem), Fear (medo) Fearless (destemido, sem medo). Os sufixos possuem
significados, e sempre sucedem a palavra principal. O Prefixo (un)
un) possui significado
negativo, exemplo: happy (feliz) unhappy (infeliz) costuma vir antes da palavra
principal. Eles modificam e dão novos significados as palavras que do portuguêsbrasileiro, e é justamente nessa hora que muitos erram, e acabam tropeçando. Ex:
prejudice (parece com prejudicar) mas o significado é: preconceito.

2.1.2.3. Palavras cognatas:
cognatas:palavras cognatas são aquelas que são iguais e/ou se
assemelham às palavras de nossa língua materna e que por serem semelhantes são
fáceis de serem inferidas, por exemplo: animals, crime, hospital, basket, beef, club.
Ao mesmo tempo que há muitas palavras semelhantes e que nos ajudam na
leitura de um texto em inglês, nossa memória também precisa ficar atenta aos ""false
friends”” “os amigos falsos”, aqueles que parecem, mas são diferentes das palavras
palavras.

2.1.2.4. Palavras falso cognatas: são palavras que enganam devido à sua
semelhança com algumas palavras de nossa língua. Assemelham-se,
Assemelham
mas possuem
um

significado

totalmente

diferente.

Por

exemplo:

College(faculdade),

push(empurrar). Existem outras e reconhecê-las é essencial para não cair em
armadilhas textuais.
O ponto importante é não se preocupar em entender cada palavra do texto,
tentando traduzi-las uma a uma. Deve-se buscar a compreensão geral de cada um
dos parágrafos a partir das técnicas da leitura instrumental.

2.1.2.5Palavras repetidas – O leitor deve prestar muita atenção nas palavras
repetidas, aparecem várias vezes no texto, significa que tem alguma importante
informação a ser transmitida.
2.1.2.6Inferência – Limita
Limita-se em achar palavras no texto e deduzir o significado
delas, e traduzi-las sem auxílio de um dicionário. Procura se chegar a isso através
de partes importantes do texto.
Diversas vantagens são apresentadas para o estudante que aprende o Inglês
Instrumental e que pretende cursar o mestrado em Ciências da Rel
Religião. Visto que
por várias vezes defrontará com textos e mais textos em inglês, para ler, analisar, e
interpretar como referência em seu mestrado. As vantagens não se limitam, uma
delas é ter um bom preparo para as provas de interpretação e na formulação da
dissertação. Segundo (SOUZA, 2013), nessa vertente, o inglês instrumental dá ao
estudante universitário uma grande vantagem ao ingressar no mestrado. Isso porque
em alguns processos de seleção de mestrado, a prova de proficiência o inglês é
requisito de ingresso. Sendo assim, o inglês instrumental faz com que o estudante
tenha uma grande vantagem no teste, considerando que o processo seletivo tem o
inglês na leitura como fase eliminatória.
Após ingressar na pós
pós-graduação
graduação dificilmente o estudante se livrará dos
diversos artigos e textos em inglês, podendo ter grandes dificuldades na leitura
casonão tenha o conhecimento dessa ferramenta tão útil nessa fase. Assim o
estudante que realizar um estudo específico na leitura em inglês terá grandes
vantagens em relação aos outros concorrentes em provas importantes, e ao se
deparar com textos complexos. Essa ferramenta é fundamental no estudo das
Ciências da Religião em especial no mestrado, onde estuda os fenômenos
religiosos, a história das religiões, a antro
antropologia
pologia das religiões, a filosofia das
religiões, a sociologia das religiões, e a psicologia das religiões. Por ser uma ciência
crítica que aborda a ideia da religião vivenciada e não toma partido entre as religiões
mas estuda os seus fundamentos, costumes
costumes,, tradições e suas manifestações em
diversas formas, os estudos respeitam as crenças e analisam os seus pontos de
vista e as abordagens dessas diversidades. O profissional da área é capacitado a
realizar pesquisas e atuar como professor no ramo, com a poss
possibilidade de ampliar

seus conhecimentos e aprofundar as suas teorias, podendo estimular os seus
alunos à reflexão sistemática e a buscar por meio
da pesquisa uma nova visão da religião no mundo.

7 CONCLUSÃO

Por meio dos estudos bibliográficos apresentado
apresentados
s nessa pesquisa, é possível
concluir que o inglês instrumental é uma excelente estratégia de estudo, e se
praticado regularmente, pode se tornar uma importante ferramenta para o mestrado
de Ciências da Religião, bem como para outros cursos de mestrado e d
doutorado. É
evidente que professores e alunos de outros níveis também usam a ferramenta para
ampliar seu conhecimento e identificar fontes para sua pesquisa.
Assim, observa-se
se que o inglês hoje é uma língua internacionalizada, e a
cada dia entre os estudan
estudantes
tes e outros profissionais de diversas áreas, desperta o
desejo de aprender e tê
tê-lo
lo como uma segunda língua. Entretanto, ainda existem
grandes desafios e dificuldades para assimilar o idioma, para esse fim, o inglês
instrumental se tornou uma ferramenta mu
muito
ito importante, firmando-se
firmando
como uma
nova opção para quem deseja entender textos escritos nesse idioma e atualizar sua
base com novos conhecimentos com conteúdos diferentes, mesmo em ciências da
Religião ou filosofia e outras. Em especial, no âmbito acadêm
acadêmico.
ico.
Enfim, a utilidade do inglês instrumental entrou para a grade do curso do
mestrado em Ciências da Religião, bem assim como em outros níveis educacionais,
destacando-se
se como disciplina necessária em diversos cursos. Em afinidade com o
curso de mestrado em Ciências da Religião, o inglês instrumental se tornou uma
ferramenta indispensável devido a fartura de material nesse idioma e diante da
necessidade de interpretar os textos e artigos de escritores que apresentam com
excelência uma variedade de pensame
pensamentos
ntos e conclusões dentro da religião. Com a
abundância de autores e escritores que apresentam suas opiniões que abarcam
esse tema, abre-se
se novas oportunidades de ampliar o conhecimento e por isso,
torna-se
se necessário aprender como manejar essa ferramenta p
para
ara poder colher mais
informações que, com certeza, colaborarão com a formação do acadêmico,
contribuindo na formulação de opiniões, reflexões, em suas atividades do curso,
habilitando-o
o a construir o seu próprio ponto de vista.

THE RELEVANCE OF INSTRUMENTAL ENGLISH AS A RESEARCH TOOL FOR
MASTERS IN RELIGION SCIENCES.

ABSTRACT
This article explores the insertion of instrumental English in the Master of Science of
Religion, and seeks to answer the question by how this insertion took place and what
are the advantages and relevance of this tool for the profile of the student in this
course, and analyzes this tool, its real usefulness in the investigation of knowledge,
its content and what is its main objective. It proposes to provide the reader with
necessary techniques and tips in order to understand the English language at an
academic level to enable the analysis of texts and understanding of articles and
theses in the linguistic profile, seeking to extract information from the researched
texts within
in the segment of the activity to be analyzed: the Science of Religion,
because there is a great variety of writers and authors who cover this theological
social and cultural theme of religions. Focuses on the basic question, what is the
relevance of learning
ing instrumental English for research in Sciences of Religion at the
Master's level? Even with the justificationthat it is due to the recognition that the
English language is an internationalized language. The methodology applied in this
research is that off bibliographical research, where the collection of data from various
sources such as articles, scientific journals, among others, compared between
different authors helps the academic in learning the proposed topic, in which
Instrumental English emerges a
as
s a tool of research, being the English closest to
technical English that is not focused on communication or conversation, but on text
analysis, understanding of the content and grammar, in addition to writing and
interpretation, in line with the need for the chosen master's degree.
Keywords:
words: Tool, knowledge, Instrumental English
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