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RESUMO 
 
 
A pesquisa em questão, objetiva, a priori, realizar um estudo bibliográfico, 
estabelecendo princípios que norteiam a prática de leitura em aulas de Língua 
Inglesa (LI), no contexto público de ensino. Ademais, apresenta-se a utilização de 
textos autênticos (materiais provenientes dos meios de comunicação social) para 
proceder com uma abordagem crítica-reflexiva no ato da leitura em processo de 
ensino-aprendizagem de uma língua. O suporte teórico adotado considera 
postulados referentes à leitura e criticidade no ensino de inglês, que têm por base os 
estudos de Freire (1989), Rajagopalan (2003), Lima (2009), Liberali (2009), 
Marcuschi (2010), dentre outros. Bem como concepções teóricas sobre a 
autenticidade textual em LI, que problematizam o conceito e analisam a utilização 
desse material no campo da aprendizagem de línguas (NUNAN, 1989; TAYLOR, 
1994; WIDDOWSON, 1994 e 1998), sendo, assim, possível pensar em uma 
proposta de intervenção didática para professores de escolas públicas. Essa 
proposta identifica o processo de leitura como uma prática eminentemente 
construtiva no ensino-aprendizagem de LI, e adota o uso de textos autênticos, 
qualificando-os como um instrumento capaz de auxiliar no desenvolvimento do 
pensamento crítico-reflexivo e da capacidade discursiva do aluno-leitor. Intenciona-
se apresentar ao leitor a oportunidade de desenvolver uma capacidade 
sóciodiscursiva diante dos significados atribuídos ao texto e despertar uma leitura 
crítica-reflexiva, para construir e reconstruí-los. Para gerar subsídios a esta proposta, 
brevemente são expostas algumas características estruturais que a compõem, bem 
como estratégias para elaboração do planejamento e as possíveis formas de como 
conduzir a aplicação desse planejamento em sala de aula. Assim, a metodologia 
proposta nasce no intuito de auxiliar na percepção de como o desenvolvimento da 
leitura e das demais capacidades se dão por meio da utilização de textos autênticos 
em sala de aula de inglês, o que contribui para a formação social, política e 
ideológica do aluno. Espera-se que esta pesquisa seja pertinente e motivadora para 
outros estudos no campo da Linguística Aplicada Crítica e que contribua na busca 
de uma compreensão da experiência de aprendizagem por parte de alunos e 
professores de escolas públicas, para que todos os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem vivenciem um ensino significativo.  
 
Palavras-chave: Língua Inglesa. Ensino-aprendizagem. Textos autênticos. Leitura. 
Criticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This research aims, firstly, accomplishing a bibliographical study, stablishing guiding 
principles pertaining to the practice of the reading in English Language (EL) classes, 
in the public context of teaching. In addition, the use of authentic texts (materials 
deriving from the social communication means) is presented to proceed with a 
critical-reflective approach in the act of reading, in the teaching-learning process of a 
language. Thus, the theoretical support adopted considers premises regarding 
reading and criticality in the teaching of English, pulling its basis from the studies of 
Freire (1989), Rajagopalan (2003), Lima (2009), Liberali (2009), Marcuschi (2010), 
among others, as well as theoretical notions of the textual authenticity in the EL, that 
problematize the concept and analyze the utilization of this material in the field of 
learning of languages (NUNAN, 1989; TAYLOR 1994; WIDDOWSON, 1994 and 
1998), being possible to think in an intervention proposal dedicated to teachers in 
public schools. This proposal identifies the reading process as a practice eminently 
constructive in the teaching-learning of the EL, and adopts, for such practices, the 
use of authentic texts, qualifying it as an instrument capable of helping in the 
development of the critical-reflective thought and in the speech capacity of the 
reader-student. It is a mean of presenting to the reader the opportunity of developing 
a socio-discursive capability in face of the significances attributed to the text and 
awakening a critical-reflective reading, in order to attain the construction and 
reconstruction of the meaning. To generate subsidies for the approach of the 
proposal in question, briefly, some structural characteristics that compose it are 
exposed, as well as the strategies for elaborating the planning of the devised 
proposal and the possible forms of conducting the application of the planning in the 
classroom. Therefore, the methodology proposed assists in the perception of how the 
development of reading and this capabilities occur through the use of authentic texts 
in the English classroom, contributing to the social, political and ideological formation 
of the student. Furthermore, it is seceded that this research be pertinent and 
motivating to other studies in the field of Critical Applied Linguistics, and that it 
contributes to the pursuit of a comprehension of public schools, so that everyone 
involved in the teaching-learning process can experience significant teaching.  
 
Keywords: English Language. Teaching-learning. Authentic texts. Reading. 
Criticality. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Desenvolver-se é crescer na consciência de como se tem ensinado, 

de que tipo de ensino se produz, com que efeitos e de que 
justificativas há para se ensinar assim”. 

(ALMEIDA FILHO, 1999. p. 18) 

 

O percurso do Ensino Superior da pesquisadora peregrinou por diversos 

caminhos de reflexões, questionamentos e descobertas que influenciaram na sua 

formação como professora, sendo que a cada passo dado, sua identidade 

perpassava por um processo de (re)construção, por meio das leituras realizadas e 

das práticas de ensino em diferentes contextos, principalmente, mediante às 

atividades de estágio realizadas durante o ano de 2012 até o ano de 2014.  

Reconhece-se que o período de estágio é um momento de investigação que 

envolve reflexão e intervenção na vida da comunidade escolar (PIMENTA; LIMA, 

2004), sendo um período de aprendizado constante, tanto para quem investiga 

quanto para quem é investigado. Foi, portanto, a partir das experiências durante a 

disciplina de Estágio Supervisionado1 e das teorias discutidas ao longo do curso de 

graduação em Letras/Língua Inglesa e suas Literaturas, da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB) – Campus X, que a pesquisadora buscou refletir sobre métodos de 

ensino que auxiliassem na formação de cidadãos na sala de aula de Língua Inglesa 

(LI), de forma significativa e que desmistificassem o pensamento de que o processo 

de aprendizagem de uma língua se dá, pura e simplesmente, por meio da inserção 

de conteúdos sistemáticos, tendo como base os elementos estruturais da língua-

alvo.  

Lamentavelmente, sabe-se que se instaura no campo da aprendizagem de 

línguas, práticas de ensino que se caracterizam por uma abordagem focada, 

principalmente, nos aspectos gramaticais, com a utilização de textos ou métodos de 

ensino desvinculados da interpretação de significados, os quais não contribuem para 

o desenvolvimento da leitura crítica-reflexiva e da capacidade de interação entre os 

indivíduos. Observa-se, ainda, que esse quadro alcança diversas instituições de 

ensino e que, de forma avassaladora, vem criando e reforçando um pensamento 

                                            
1 A disciplina de Estágio Supervisionado no currículo do curso de Licenciatura em Letras 
Língua Inglesa e suas Literaturas da UNEB – Campus X, na cidade de Teixeira de Freitas, é 
subdividido em quatro períodos: estágio de observação em diversos contextos escolares; 
estágio de minicurso em ambiente não escolar; estágio de regência no Ensino Fundamental 
II; e estágio de regência no Ensino Médio.  
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desmotivador na sociedade como um todo em relação ao ensino-aprendizagem de 

uma Língua Estrangeira (LE).  

Entretanto, observa-se que investigações dos diversos aspectos que 

envolvem a arte do ensino-aprendizagem de LE, têm se tornado temas centrais de 

pesquisas em muitos debates acadêmicos, com múltiplas abordagens teóricas, o 

que influencia, portanto, no avanço de teorias do processo de ensino-aprendizagem 

e dos métodos de ensino de uma LE que, durante toda a história, refletiram 

mudanças nas práticas educacionais e, por sua vez, nas particularidades sociais.  

Além disso, evidencia-se, felizmente, que professores, dos mais diferentes 

níveis de ensino, com o anseio de transformar o quadro de ensino de LE, citado 

anteriormente, procuram refletir sobre ações prováveis para o crescente 

desenvolvimento do ensino de línguas no contexto educacional, mais 

especificamente no contexto da escola pública. Esses profissionais carregam em 

mente que o papel educacional do ensino de uma LE no Brasil deva contribuir para o 

íntegro desenvolvimento do indivíduo, buscando possibilidades que auxiliem no 

processo de aproximação do aluno com o mundo, no sentido de aprimorar a 

compreensão de outras culturas e, consequentemente, a sua própria.  

Foi, então, por meio dessa conscientização e com o sentimento de almejar 

conquistar um trabalho significativo, que a pesquisadora assumiu sua postura como 

tal e buscou no caráter sócio-histórico do ensino da LI o ponto de partida para o 

início de uma transformação. Assim, debruçou-se entre leituras teóricas e iniciou sua 

pesquisa com a finalidade de repensar suas práticas como educadora de uma 

língua, para modificar o seu contexto de atuação, embasada nos pilares sociais, 

históricos e culturais que circundam os espaços educacionais. Nesse sentido, a 

pesquisadora acredita ser imprescindível encontrar caminhos que favoreçam a 

aprendizagem de LE, para que essa seja significativa, promovendo mudanças na 

vida de quem a aprende e de quem a ensina, envolvendo aspectos da sociedade 

como um todo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) – um dos principais 

documentos que regem o ensino de uma LE no país – afirma que o ensino da LI 

desempenha um papel de grande importância, ao mencionar que a aprendizagem 

de uma LE “(...) não é só uma prática intelectual de aprendizagem de formas 

estruturais, mas, é sim, uma experiência de vida, pois, amplia as possibilidades de 

se agir discursivamente no mundo” (PCN/LE, 1998, p. 38). 
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Assim, adota-se como princípio o pensar na formação dos alunos como 

cidadãos; sujeitos políticos historicamente e culturalmente estruturados, que vivem e 

interagem dentro de sistemas de poder ligados diretamente às condições 

econômicas, políticas e ideológicas complexas. Por essa perspectiva, Wolf (2008) 

salienta a necessidade de o professor considerar que os alunos são sujeitos que têm 

uma história e que, também, constroem a (sua) história com bases nos seus saberes 

socialmente construídos, não sendo, portanto, meras peças que compõem as 

engrenagens de um sistema econômico. É preciso, portanto, criar, em sala de aula, 

espaços de discussão com os estudantes que tratem de questões essenciais, 

relativas ao universo social, cultural, político e ideológico que os mesmos se 

inserem, a fim de poder contribuir com o desenvolvimento de cidadãos críticos e 

reflexivos. 

Dessa forma, em meio às estratégias de ensino de LE, mais especificamente 

da LI – área de ensino específica deste estudo –, e com o anseio de auxiliar na 

elaboração de pesquisas que se empenham em encontrar tentativas para melhorar 

esse contexto de aprendizagem, partindo de uma perspectiva social e crítica, 

propõe-se, com este trabalho, um projeto de intervenção metodológica para o 

professor, no ensino-aprendizagem da LI, na rede pública educacional, a partir da 

prática de leitura, concebida como uma importante e influenciadora atividade de/para 

formação dos aprendizes. 

 Para esse processo faz-se menção ao uso de textos autênticos, os quais são 

apresentados e defendidos, neste trabalho, como materiais não preparados para fins 

de aprendizagem em si, mas carregados de intenções e elementos sociais (NUNAN, 

1989; LITTLE etal, 1989; BRUN, 2004; TOMLINSON, 2011) que se constituem a 

partir de uma visão de linguagem mais viva, natural e próxima do contexto real dos 

aprendizes (LARSEN-FREEMAN, 2000; HOLDEN, 2009), facultando, assim, a 

formação do desenvolvimento crítico-reflexivo, a autonomia e a prática interacional 

dos participantes (MISHAN, 2005; BERARDO, 2006). (Ressalta-se que o conceito 

do termo “texto autêntico” será, posteriormente, apresentado e problematizado, mais 

especificamente no segundo capítulo da presente pesquisa, tal como sua utilização 

no campo da aprendizagem de língua). 

Convém mencionar que a utilização de textos autênticos para o ensino de 

línguas não é novidade. Mishan (2005) evidencia que abordagens distintas, desde o 

ensino de Latim na Inglaterra do século XVI ao ensino comunicativo no século XX, já 
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se valeram dessa estratégia. Contudo, o que se tem alterado é o modo como esses 

textos têm sido utilizados, de acordo com as abordagens predominantes nas 

diferentes épocas. 

O projeto proposto para a sala de aula, portanto, baseia-se em discussões 

textuais que ampliem a visão de mundo do aprendiz e que favoreçam momentos de 

diálogos, influenciando mútuamente todos os envolvidos no processo (aluno-aluno, 

professor-aluno, aluno-professor), ao ter como recurso fundamental de ensino o 

contexto sócio-histórico-cultural dos mesmos, bem como a prática intensiva da 

língua(gem)2.  

Estabelece-se, pois, que na presente investigação em sala de aula, dentre as 

quatro habilidades linguística (ler, escrever, escutar e falar), enquadradas no 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua, focaliza-se a habilidade de leitura, 

sendo sua importância tão evidenciada no ensino da LI, no contexto público.  

Entretanto, o processo de realização dessa habilidade (a leitura), em sala de 

aula de inglês, nem sempre é conduzido de maneira que oportunize momentos de 

discussão e interação entre os envolvidos. Sabe-se que, em diversas ocasiões, os 

professores utilizam textos preparados, tão somente, para fins didáticos, os quais, 

nem sempre, condizem com a realidade dos educandos e/ou são apresentados de 

forma breve/mecânica, apenas para focalizar no vocabulário e/ou nos aspectos 

gramaticais presentes nos mesmos. Nesse sentido, essas atuações não costumam 

considerar o desenvolvimento da capacidade interpretativa e discursiva dos alunos 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 1992; TILIO, 2008), fazendo com que esses mesmos 

educandos se encontrem limitados a apenas decodificar o texto e a realizar 

atividades que provoquem a reprodução textual e não a construção e interpretação 

de sentidos com aquilo que lhe está sendo apresentado.  

Por esse olhar, os PCN/LE (1998) ressaltam a necessidade de desvincular as 

estratégias que visam, apenas, as habilidades linguísticas e/ou gramaticais e passar 

a considerar as competências a serem dominadas pelos aprendizes no processo de 

ensino, tais como as competências discursiva e sociolinguística, as quais podem 

                                            
2 A ideia de língua(gem), apresentada neste estudo, quando considerada como prática 
social e de natureza sociointeracional (LIBERALI, 2009), é um instrumento com o qual o 
aprendiz pode desenvolver também, por meio da interação com o outro, a construção da 
cidadania pelo acesso a outras culturas e ideologias, e ao seu próprio contexto social e 
histórico, sendo estimulado a refletir e criticar os conteúdos dentro e fora do ambiente 
escolar.  
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auxiliar na descoberta das razões que justificam o seu aprendizado e, 

consequentemente, (acredita-se) motivar o desenvolvimento da habilidade de leitura. 

A leitura, percebida como um exercício social e reflexivo, pode propiciar uma 

relação inventiva, crítica e libertadora, revelando-se como um desafio para qualquer 

processo de humanização e mudança social. É por esse olhar que Foucambert 

(1994), juntamente com Solé (1998) e Smith (1999), defendem um ensino de leitura 

no qual só é possível se tornar leitor lendo, em que o aprendiz pode estar em 

contato com os mais diversos tipos de textos sociais dos quais se depara e se utiliza 

no cotidiano, sendo que uma das primeiras condições para este aprendizado é a 

competência de refletir e questionar sobre os eventos do mundo.  

Considerando, então, a necessidade de transformação no contexto de 

aprendizagem da LI, em se tratando da habilidade de leitura, este trabalho 

fundamenta-se na ideia de que a utilização de textos autênticos auxilia no 

desenvolvimento desse processo, de maneira mais contextualizada, por viabilizar ao 

leitor a interação com a língua, o conteúdo real e não a forma (BERARDO, 2006), 

transparecendo traços de uma cultura, de um contexto particular, enfim, de um 

indivíduo com suas mais variadas características. Além disso, este estudo apresenta 

a ideia de que ao trabalhar com textos autênticos, por um viés crítico, tem-se a 

possibilidade de se firmar como um fator colaborativo de resultados promissores no 

campo educacional. É uma maneira de aproximar o aprendiz ao uso real da língua-

alvo e do seu contexto social ao ensino. 

Assim sendo, afirma-se que a elaboração e a aplicação de atividades de 

caráter crítico-reflexivo, as quais oportunizem o desenvolvimento da habilidade de 

leitura, da compreensão de textos e da prática discursiva dos educandos, é 

relevante nesse fazer educacional, ao considerar, de antemão, a realidade atual do 

ensino nas escolas públicas. 

Como referencial teórico à pesquisa, ressaltam-se estudos que discutem a 

situação do ensino de leitura nos contextos públicos no Brasil, a formação do leitor e 

seu papel no processo desse exercício. Pois, a atividade de leitura, reconhecida 

como prática social, orienta o leitor a se posicionar, compartilhando suas ideias, 

questionando, problematizando e até mesmo intervindo em sua própria realidade. 

Nesse pensar, o processo de leitura adquire dimensões mais amplas. Considera-se, 

todavia, postulados referentes à leitura e criticidade no ensino de inglês, tendo por 

base os estudos de Freire (1989), Rajagopalan (2003), Lima (2009), Liberali (2009), 
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Marcuschi (2010), entre outros. Além disso, este projeto abraça o uso de textos 

autênticos para o ato da leitura em salas de aula de LI, apresentando teóricos que 

problematizam o conceito e analisam a utilização desse material no campo da 

aprendizagem de línguas.  

Neste caso, após estudos e pesquisas realizadas a respeito do tema, 

apresenta-se como objetivo geral deste trabalho: realizar uma revisão bibliográfica a 

qual apresenta o processo de leitura como uma prática eminentemente construtiva 

no ensino-aprendizagem da LI, no contexto público de ensino. Com isso, busca-se 

propor um projeto de intervenção didática para a prática da leitura em salas de aula 

de inglês, em escolas públicas, aliada ao uso de textos autênticos (textos criados 

fora do contexto de ensino; com um propósito social e não pedagógico), a fim de 

possibilitar a construção de um ensino de línguas mais interacional e voltado para a 

formação de cidadãos críticos-reflexivos, com discussões de temas relacionados às 

suas próprias realidades. 

Para a consolidação desse objetivo geral, foram construídos, dentro da 

proposta didática de intervenção, três objetivos específicos, destacados a seguir: 

1. Desenvolver uma prática de leitura e ensino da LI fundamentada em 

pressupostos teóricos que defendam uma abordagem crítica-reflexiva, no 

contexto de aprendizagem de escolas públicas, por meio da utilização de 

textos autênticos; 

2. Propor um projeto de intervenção metodológica em aulas de inglês que 

contemple o uso de textos autênticos, caracterizando esses materiais 

como instrumentos auxiliadores para o desenvolvimento da leitura e para a 

(re)construção de significados por meio do processo de interação;  

3. Descrever os procedimentos metodológicos adotados para a possível 

realização da proposta apresentada. 

Estão inseridas no bojo desses objetivos as seguintes perguntas que 

nortearam este estudo: 

1. De que modo é possível mediar processos de leitura tendo em vista o 

desenvolvimento do pensamento crítico de um leitor por meio de textos 

autênticos? 

2. Qual a importância de desenvolver, no exercício da leitura, em sala de 

aula de inglês, uma abordagem crítica-reflexiva? 
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No mais, reconhece-se neste trabalho que, ao ensinar uma língua a alguém, 

abrem-se caminhos para possíveis construções de identidades, pois, é por meio 

dela que se permite o contato com textos de diversos gêneros, com temas e 

ideologias variados. Adicionalmente, acredita-se que o recurso social adotado nesta 

pesquisa (os textos autênticos), permite que o aluno tenha acesso a interações reais 

na língua-alvo, possibilitando a criação de possíveis situações de imersão 

linguística, antes, e ainda hoje, mascaradas no contexto de aprendizagem da LI.  

Diante do exposto, este projeto de intervenção, com o pensamento de 

apresentar uma proposta de intervenção metodológica, em salas de aula de inglês, 

parte do pressuposto de que ensinar uma língua por meio de textos autênticos vai 

muito além das classificações gramaticais de que essa se constitui. Trata-se de 

apresentar aos indivíduos a oportunidade de desenvolver uma capacidade 

discursiva diante dos significados atribuídos ao texto e despertar uma leitura crítica-

reflexiva, com vista à construção e reconstrução do significado para produzir 

conhecimento e cidadania (EDMUNDO, 2010).  

Conjugada a este diálogo de condução reflexiva, no processo de ensino-

aprendizagem da LI, a Linguística Aplicada (LA) respalda o escopo deste estudo, ao 

ter como visão elementar o (re)pensar e o (re)significar sobre a prática do professor 

em sala de aula, tal como a postura do aluno diante dos conceitos e metodologias 

que lhe são apresentados. Tudo isso se estabelece a partir do que se pressupõe 

necessário e imprescindível para que transformações sejam alcançadas no âmbito 

educacional da atualidade, além de buscar compreender a complexidade com que 

se estabelecem as relações humanas constituídas pela língua(gem).  

A escolha de trabalhar com a LA justifica-se por se considerar a linguagem 

como uma prática eminentemente social, além desse campo de estudo (a LA) ser 

concebido como uma proposta de análise linguística mediadora e interdisciplinar em 

constante diálogo com as disciplinas (a Teoria Educacional, a Psicologia e a 

Sociologia) que lhe dão apoio teórico e metodológico (MOITA LOPES, 1996; 

RAJAGOPALAN, 2003). Esse diálogo possibilita, portanto, que o presente estudo 

seja realizado com mais profundidade, auxiliando para que as perguntas 

norteadoras do mesmo sejam respondidas por meio de um olhar mais íntegro.  

Na LA encontram-se relevantes trabalhos de linha crítica, os quais buscam 

desenvolver a formação dos sujeitos e a transformação do status quo. Há, também, 

nesse campo de conhecimento, estudos como de Horikawa (2001), que se valem 
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dos pensamentos freirianos para construir as bases gerais da reflexão crítica na 

escola. Entretanto, vale salientar que discutir criticidade e formação do cidadão, 

apesar de estar em voga há muito tempo em estudos como o de Freire (1989) e 

Liberali (2009), só recentemente têm tomado proporções mais notórias, no que diz 

respeito à adoção dessa concepção nos ambientes educacionais. No que se 

concerne à teoria freireana, essa corrobora com as ideias centrais desse trabalho, 

sobretudo na importância da reflexão crítica para a formação do docente no seu 

contexto de prática. 

Este estudo está inserido na linha de pesquisa denominada Linguagem e 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e encontra-se 

vinculada ao grupo de pesquisa GPLED – Grupo de Pesquisa em Linguagem e 

Educação, pela mesma Universidade. Esse grupo analisa e discute a linguagem 

como ferramenta de construção do pensamento crítico, objetivando a inclusão dos 

sujeitos por intermédio da linguagem, contribuindo, dessa forma, com o 

desenvolvimento da cidadania. Esta pesquisa se identifica com os ideais do grupo e 

pretende contribuir com o mesmo por meio dos seus objetivos e especificidades. 

Dessa forma, com o intuito de atingir os objetivos traçados, este trabalho está 

subdividido em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo, “Leitura em sala de aula de Língua Inglesa: limitações e 

perspectivas”, apresenta aspectos gerais da prática de leitura no processo de 

ensino-aprendizagem da LI, no contexto público. Esse está respaldado nas 

orientações dos PCN/LE (1998), os quais salientam a necessidade de desvincular 

apenas os aspectos linguísticos/gramaticais da língua e considerar, com mais 

constância, as competências sociodiscursivas da linguagem. Dessa forma, acredita-

se ser indispensável criar contextos que favoreçam a aprendizagem, e que tanto o 

aluno quanto o professor se engajem em trocas múltiplas de significados (COX; 

ASSIS-PETERSON, 2002).  

O segundo capítulo, “Autenticidade textual no ensino da Língua Inglesa: uma 

proposta de intervenção na prática da leitura”, também voltado para as práticas de 

leitura no ensino de inglês, considera para esse ato a utilização de textos que se 

extraem dentro de contextos reais de comunicação, com a apresentação de 

interações reais da língua-alvo, pois, alcança-se com esse instrumento a 
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externalização de elementos culturais, históricos, políticos e sociais que estão 

enraizados e internalizados no leitor.  

O terceiro capítulo, “Construindo um lugar para a proposta de intervenção”, 

esclarece características que compõem o presente estudo, estando esse amparado 

nos princípios reflexivos da Linguística Aplicada Crítica (LAC), a qual fornece 

subsídios teóricos e metodológicos para a discussão das questões propostas no 

projeto de intervenção. Além disso, descreve de forma concisa o projeto de 

intervenção didática proposto, a justificativa de tal proposta, o público alvo a ser 

trabalhado, o contexto, os objetivos (geral e específicos), a metodologia, que está 

amparada no uso dos textos autênticos, os recursos utilizados e, por fim, o 

encaminhamento instrucional para a avaliação do processo realizado. Esse capítulo, 

portanto, é construído com o intuito de auxiliar os professores, que almejam fazer 

uso de textos autênticos, para fomentar o processo de ensino-aprendizagem da LI.  

O quarto capítulo, “Ilustrando em termos práticos: alguns planejamentos a 

partir das orientações descritas”, apresenta dois planos de aula, explanando de 

maneira mais didática o que foi exposto anteriormente no capítulo 3, a fim de 

exemplificar algumas das orientações propostas, por meio da realização de 

escolhas.   

Por fim, é apresentado o tópico “Reflexões”, o qual se compõe a partir da 

expectativa da pesquisadora em fazer com que este estudo sirva como apoio para a 

preparação de atividades significativas e contextualizadas para o ensino da LI, por 

meio da utilização de materiais que fornecem aos alunos uma linguagem viva, em 

contextos públicos de ensino, pois, acredita-se que são os materiais autênticos que 

atribuem muito mais riqueza no processo de aprendizagem de uma língua 

(GILMORE, 2007).  
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1 LEITURA EM SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA: LIMITAÇÕES E 

PERSPECTIVAS 

 

Nesta seção serão apresentados os pressupostos teóricos que nortearam o 

entendimento acerca do objeto proposto, a fim de que se compreenda o lugar de 

onde a pesquisadora se insere e em quais correntes teóricas se estabelece. 

Apesar da grande variedade de opções de contextos de aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras (LE), em especial da Língua Inglesa (LI), é possível perceber 

que o desenvolvimento da tal aprendizagem/aquisição não é uma tarefa simples, 

mesmo após anos de estudo. Assim, reconhece-se que não existem fórmulas ou 

métodos infalíveis, que consigam garantir o sucesso na aprendizagem, mas existem 

planejamentos que são elaborados de forma crítica-reflexiva na intenção de 

oportunizar momentos de ensino-aprendizagem que conduzam a um pensar e a um 

agir mais contemplativo e menos automático e superficial. Na área da Linguística 

Aplicada (LA), isso levou a discussões de métodos ecléticos (VILAÇA, 2008) e na 

busca por realizações de pesquisas com foco nos aprendizes de línguas.  

Nesse sentido, este primeiro capítulo apresentará questões que façam 

compreender o modo como a prática de ensino em sala de aula de LI, mais 

especificamente voltada às atuações de leitura, pode auxiliar na formação 

significativa de aprendizes e qual o papel do professor para o alcance desse espaço 

de formação.  

Dessa forma, ao ter como contexto de investigação o ambiente público de 

ensino, para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção metodológica na 

sala de aula de LI, torna-se necessário traçar algumas concepções teóricas a esse 

respeito. Além disso, por priorizar a prática da leitura no processo de aprendizagem 

da língua-alvo, busca-se apresentar características formativas em relação a esse 

tema.  

 
 

1.1 O atual contexto do ensino da Língua Inglesa no Brasil: algumas 

percepções  

 

“A língua/linguagem, no seu aspecto social, é o elemento 
indispensável para a comunicação e interação dos  

indivíduos dentro de seu grupo. Deduz-se que  
a língua não existe em si só, não pode, pois,  
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ser definida simples e unicamente como um  
código de sinais. A língua/linguagem  

somente existe e se realiza de fato  
em situações sociais”.  
(DAMKE, 1992, p.21). 

 

Por meio do caráter social da língua, nota-se que as representações 

discursivas estão imbricadas às relações de poder político, cultural e ideológico, 

materializadas pelos indivíduos por intermédio da língua. Afinal, não se faz uso da 

fala, da escrita, ou seja, qual for a modalidade em que uma língua se apresente, 

meramente utilizando recursos gramaticais e lexicais inconscientemente, sem 

construir sentidos, sem demonstrar desejos e pontos de vista, sem revelar a 

identidade de quem fala. 

Partindo da concepção de língua enquanto uma forma de expressão de poder 

e dominação, busca-se defender o ensino de um idioma por meio de uma 

perspectiva crítica que compreenda a língua como discurso e não como uma 

simples estrutura linguística autônoma. Pois, assim como salientam Cox e Assis-

Peterson (2002, p. 19), “tão importante quanto conhecer teorias e abordagens de 

ensino, é criar um contexto que favoreça a aprendizagem, um contexto em que 

professores e alunos possam se engajar efetivamente em trocas múltiplas de 

significados”.  

Revela-se aqui, que nos últimos anos, o ensino de Línguas Estrangeira (LE), 

no Brasil, passou por muitas modificações, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito 

prático (MOITA LOPES, 1996). Com o avanço dos estudos da LA e o aparecimento 

de novos métodos e abordagens educacionais, o ensino de LE recebe uma visão 

precisa de linguistas e pesquisadores da área, tornando-se um campo de suma 

importância para a formação de alunos críticos, construtores de suas próprias 

realidades. Para mais, o contexto presente, no qual está inserido o ensino de LE, 

tem requisitado práticas educacionais contextualizadas que auxiliem para o 

desenvolvimento de uma consciência reflexiva dos educandos.  

Hoje, a área de ensino-aprendizagem de LE se encontra em processo de 

mudança de princípios e os documentos oficiais que regem esse cenário 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 1998; Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio – OCEM, 2006) requerem, ou ao menos almejam, mudanças, 

realizando as suas devidas recomendações. Alinhados a esses princípios, autores 

do campo da educação (FREIRE, 1989 e 2006; ZEICHNER, 2000; NÓVOA, 2001; 
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BIZARRO, 2008) e da LA (PAIVA, 1997; COX & ASSIS-PETERSSON, 2002; 

CELANI & COLLINS, 2003; VIEIRA-ABRAHÃO, 1992; BARCELOS & KALAJA, 2003; 

ALMEIDA FILHO, 2005; LIBERALI, 2010), que se debruçam em estudos acerca da 

formação de professores, têm debatido a respeito do ensino envolvido nas 

necessidades do aluno, com busca na construção de conhecimento e no 

desenvolvimento de sua identidade como cidadão. Assim, esses mesmos princípios, 

então, passam a conceber uma transformação de evidência no campo educacional, 

do ensino para a aprendizagem (LOPES; SILVA; SOUZA, 2013), do professor para o 

aluno.  

Nessa perspectiva, considerar o ensino-aprendizagem de LE como um meio 

de produção e transformação do conhecimento é dar uma nova e próspera visão a 

esse campo do saber, que há anos tem sido, sistematicamente, instituído a uma 

posição de desvalorização no contexto educacional brasileiro, além, também, de se 

tornar vítima (MOITA LOPES, 1996) de uma série de mitos, oriundos da falta de uma 

reflexão maior sobre o processo. Nesse sentido, o professor guiado pela verdadeira 

finalidade do ensino da língua, passa a compreender as dimensões desse processo, 

entendendo, como afirma Siqueira (2009, p. 80), que “as aulas de língua estrangeira 

devem, dentre outras coisas, servir como espaço para discussão de assuntos 

relevantes para a formação do(a) aprendiz”.  

Dessa forma, pode-se afirmar que por meio do ensino-aprendizagem da LE, 

mais especificamente da LI, é possível proporcionar ao indivíduo uma formação 

mais ampla, assim como defendem os PCN (1998) de LE, ao estabelecer que além 

do conhecimento de uma nova cultura, o ensino de uma LE auxilia o educando na 

construção de uma consciência crítica acerca de sua própria identidade e na 

percepção das relações ou diferenças que há entre cada costume regional. 

Coadunando com essa afirmação, Rajagopalan (2003, p. 70) salienta que, “o 

verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes 

de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa 

transformar-se em cidadãos do mundo”. É justamente por meio desse pensamento 

que se pode desfazer fatores que contribuem para injustificar e/ou desqualificar o 

ensino da LI. 

Porém, não se pode ignorar que esses diversos fatores têm influenciado para 

que o ensino da LI no Brasil se mostre ineficiente, estimulando a sociedade a obter 

um pensamento de descrédito em relação ao seu aprendizado. Dentre esses 
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fatores, é possível elencar a presença de professores não formados na área e a 

prática de metodologias e/ou utilização de materiais didáticos que não atendem às 

expectativas dos alunos, gerando desvalorização e desinteresse pela disciplina, 

além de não contribuir para o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico e da 

capacidade de interação entre os alunos.  

Convém ressaltar, também, que as condições para execução das aulas, na 

maioria das escolas brasileiras, apresentam-se deficientes, tais como carga horária 

reduzida, classes superlotadas e livros didáticos descontextualizados com a 

realidade dos educandos. 

Em relação às habilidades a serem desenvolvidas no ensino de LI (a leitura – 

reading, a escrita – writing, a compreensão auditiva – listening e a conversação – 

speaking), o mesmo documento citado anteriormente, que serve para orientar o 

ensino e o professor de uma LE, os PCN (1998) enfatizam o uso da leitura na prática 

em sala de aula, especificamente no Ensino Fundamental, e minimiza a importância 

do ensino das habilidades orais, pois, segundo o documento, “[...] somente uma 

pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras 

como instrumento de comunicação oral”, além de acrescentar que “[...] considerar o 

desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino de Língua Estrangeira 

no Brasil não leva em conta o critério de relevância social para a sua aprendizagem” 

(BRASIL, 1998, p. 20). 

Na verdade os PCN (1998) confirmam a precária condição do país e se 

“aceitam” nessa situação. Segundo Paiva (2003), não há, por parte deste 

documento, palavras transparentes e de estímulo que venham a auxiliar na 

implementação de mudanças na realidade do ensino, para que se alcance, ao 

menos, gradativamente, uma educação de qualidade. Conforme a autora, esse 

documento traz apenas uma justificativa conformista ao propor um ensino de LE 

restrito à habilidade de leitura.  

Já as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006) 

estabelecem que para o ensino de LE o foco recaia na comunicação oral e escrita, 

no intuito de auxiliar na formação profissional, acadêmica e pessoal. Esse 

documento traz uma visão menos delimitada para a prática do ensino, ao propor 

novas metodologias e envolver, também, outras habilidades da língua.  

No entanto, são notórias as contradições dessas propostas metodológicas 

quando se observa as abordagens práticas em sala de aula, ao se deparar com 
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alunos que tiveram uma defasagem nas séries iniciais no ensino do inglês e, 

consequentemente, não demonstram recursos linguísticos necessários para o 

avanço do uso prático da língua, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. 

Observa-se, então, que não há uma coerência entre os documentos norteadores 

quanto às habilidades a serem desenvolvidas nos respectivos ciclos fundamental e 

médio, da habilidade de leitura, focada no Ensino Fundamental, para a habilidade 

oral, destacada no Ensino Médio. Ambos deveriam ser, portanto, a continuação de 

um ensino trabalhado e qualificado na progressão das séries.  

Todos esses fatores comprometem a aprendizagem de uma LE e inviabilizam 

o ensino das quatro habilidades comunicativas que compõem o ensino de línguas, 

como a fala, a compreensão oral, a leitura e a escrita. Essas questões, então, têm 

implicado direta e indiretamente na qualidade do ensino-aprendizagem de LI, 

configurando o seu ensino, no atual contexto, ainda como marginalizado na 

educação básica brasileira e posicionando-se entre as disciplinas menos valorizadas 

pela comunidade estudantil (LEFFA, 2001; COX & ASSIS-PETERSSON, 2002; 

PAIVA, 2003). 

Foi assim que preocupações relacionadas ao envolvimento do ensino do 

inglês, principalmente na rede pública de ensino, surgiram, fazendo com que 

reflexões e novas iniciativas fossem realizadas. Pois, ao invés de apenas descrever 

o insucesso da escola pública em ensinar LE, o que deve ser feito é zelar pela 

qualidade do ensino nesse contexto.  

De acordo com Andrade (2011, p. 09), o ensino do inglês “[...] deve estar 

embasado em uma concepção de língua mais voltada para a diversidade discursiva 

que permeia o mundo no qual está inserido o educando”, visto que viabiliza ao aluno 

novas oportunidades de se expressar e se posicionar em diferentes situações. 

Assim, ao vincular o ensino de uma língua com outros aspectos que estão 

relacionados a essa, é possível alcançar uma educação que leve a uma maior 

participação do aluno em sala de aula, por meio da interação desse com os demais 

sujeitos inseridos no contexto de ensino.  

Considerando, então, as atuais necessidades de mudanças no contexto de 

ensino da LI no Brasil, a partir de uma abordagem sociointeracional (LIBERALI, 

2009; VYGOTSKY, 1989), é possível perceber que a noção de língua tem se 

modificado. Não se apresenta apenas como um mero sistema fonológico e 

morfológico, uma vez que, a língua é um veículo essencial para a comunicação 
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entre os homens e funciona, também, como meio de acesso ao conhecimento. De 

acordo com Bakhtin (2006), a língua é um produto social e histórico, uma forma de 

interação social concretizada pelas enunciações. Em consonância com o 

pensamento bakhtiniano, o ideal é que todo o processo de ensino-aprendizagem 

corrobore para o desenvolvimento do indivíduo através da língua e seja envolvido 

em questões críticas e sociais.  

Portanto, compreende-se que o ensino de LE deve ser contextualizado para 

que se estabeleçam possibilidades de transformação do sujeito e, assim, da 

comunidade em que está inserido, resultando no enriquecimento da sua formação 

enquanto ser social. O ensino-aprendizagem da LI deve ainda ser momento que 

proporcione espaços para explorar diferentes visões, desenvolvendo uma 

perspectiva multicultural crítica, não apenas a do aprendiz, mas também a do 

professor, proporcionando o crescimento de ambos. Desse modo, a LI necessita se 

caracterizar como o meio pelo qual se pode criar e desenvolver pontos de vistas 

relacionados à cidadania, aos direitos humanos, às condutas, aos valores e às 

crenças, tornando o processo prazeroso e significativo para os participantes. Logo, 

pressupõe-se que é na educação que se desenvolvem oportunidades para a 

formação de cidadãos conscientemente ativos. Esse processo não implica apenas 

um sistema escolar produtivo, mas engloba todos os elementos (políticos, históricos 

e culturais) que compõem a vida social dos mesmos. 

Assim, com o objetivo de formar cidadãos críticos e participativos, faz-se 

necessário, então, o uso das habilidades em LE, mais especificamente a habilidade 

de leitura, por meio de uma postura crítica que extrapole a compreensão superficial e 

que possa envolver, numa estratégia participativa, os sujeitos em questão, por 

intermédio do uso de textos significativos. O aluno, dessa forma, precisa ler e 

compreender os diversos materiais, visuais ou orais, apresentados a ele. Porém, faz-

se necessário que o mesmo consiga perceber as ideias, os discursos e as 

possibilidades de sentidos existentes. Sobre isso Rojo (2009) salienta,  

 

[...] textos orais e escritos não têm sentido em si mesmos, mas 
interlocutores (escritores e leitores, por exemplo) situados no mundo 
social com seus valores, projetos políticos, histórias e desejos 
constroem seus significados para agir na vida social. (ROJO, 2009, 
p. 108). 
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O leitor constrói inferências no momento da leitura, realizadas em 

conformidade com seus juízos de valor, isto é, a significação do texto relaciona-se 

diretamente com a gama de experiências vivenciadas pelo leitor e com seu 

conhecimento de mundo. Diante disso, o ensino de uma LE que se caracteriza como 

elemento de transformação e não como uma prática “conteudista”, disposto a dar 

significado e satisfazer as necessidades reais e cotidianas dos sujeitos, precisa 

construir perspectivas pautadas nas bases relevantes discutidas anteriormente, ou 

seja, perceber que o sujeito se relaciona com o mundo e com os outros no mundo, 

por meio de uma língua significativa e repleta de possibilidades interpretativas. 

Dessa forma, é preciso pensar no ensino de LE como canal de aprimoramento do 

conhecimento humano e que, naturalmente, por intermédio da língua(gem) é 

possível transformar alunos em sujeitos críticos e reflexivos: cidadãos em 

construção. 

Reconhecendo, pois, a importância da leitura no ensino da LI e sua natural 

influência nos campos educacionais para a formação do indivíduo, impulsionando a 

descoberta, a elaboração e a difusão do conhecimento, faz-se necessário refletir 

como essa prática está sendo guiada no contexto público de ensino, quais as 

implicações e limitações que se inserem ao pensar desenvolver essa atividade.  

 
 

1.2 A prática da leitura em Língua Inglesa como Língua Estrangeira no 

contexto público de ensino 

 

“Um leitor que se concentra nas palavras é, provavelmente, incapaz 
de obter sentido da passagem que lê”. 

(SMITH,1973, p. 7). 
 

A prática da leitura, no ensino de inglês como LE, brevemente apresentada no 

tópico anterior, exerce um papel de destaque no sistema educacional, tornando-se 

um aspecto bastante observado e analisado por professores-pesquisadores, 

principalmente, na área da Linguística Aplicada (LA), (MOITA LOPES, 1996). 

Entretanto, apesar de haver um grande leque de pesquisas nesse campo de 

conhecimento, nem sempre o processo de realização dessa habilidade é conduzido 

de maneira que oportunize momentos de discussão e interação entre os envolvidos; 

nesse caso, especificamente de sala de aula, por exemplo, entre professor-aluno, 

aluno-professor, aluno-aluno.  
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É visto que, em diversas ocasiões, professores utilizam textos preparados, tão 

somente, para fins didáticos, os quais nem sempre condizem com a realidade dos 

educandos e/ou são apresentados de forma breve/mecânica, apenas para focalizar 

no vocabulário e/ou nos aspectos gramaticais presentes nos mesmos.  

Os PCN (1998) enfatizam a ideia de que pensar em uma aprendizagem 

significativa, necessita-se, também, pensar nos motivos pelos quais se torna 

relevante conhecer uma ou mais Línguas Estrangeiras (LEs). Nesse caso, é 

necessário desvincular as estratégias pautadas apenas nas habilidades 

linguísticas/gramaticais e passar a considerar as competências a serem dominadas 

pelos aprendizes no processo de ensino, tais como as competências discursiva e 

sociolinguística, as quais podem auxiliar na descoberta das razões que justificam o 

seu aprendizado. Desse modo, o aluno vai além dos elementos gramaticais, 

passando a compreender a língua como um meio de interação e de conhecimento.  

Por esse mesmo pensar, Coracini (1997) salienta que,  

 

[...] enquanto a prioridade for concebida ao ensino do vocabulário, à 
mera e obrigatória reprodução, repetição do texto, como se o sujeito 
fosse um receptáculo vazio à espera de preenchimento, enquanto as 
chamadas perguntas de compreensão não ultrapassarem a mera 
linearidade do texto facilitando, à exaustão, as respostas; enquanto 
aos alunos forem concedidos apenas os turnos secundários, não 
será possível exigir deles que ‘saibam’ uma língua. (CORACINI, 
1997, p. 166). 

 

Nesse sentido, os elementos enraizados nas aulas de LI, o conteúdo do livro 

didático ou, até mesmo, a própria metodologia do professor, não costumam 

considerar o desenvolvimento da capacidade interpretativa e discursiva dos alunos 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 1992; TILIO, 2008), fazendo com que esses mesmos 

educandos se encontrem limitados a apenas decodificarem o texto e a realizarem 

atividades que induzem à reprodução textual e não à construção e interpretação de 

sentidos com aquilo que lhes está sendo apresentado. Em outras palavras, essas 

atividades não costumam levar os alunos a se tornarem leitores conscientes e 

críticos, capazes de realizar uma leitura autônoma3 e significativa.  

                                            
3 No ato de ler prevalece, portanto, a liberdade por parte do leitor em fazer as suas escolhas. 
Leitura autônoma, conclui-se, “é aquela que se realiza com independência e fluência, sendo 
o leitor capaz de solucionar os problemas que apareçam no processo”. (BRITTO apud 
CASTELLO-PEREIRA, 2003, p. 54). 



30 

 

Assim, vale salientar que o processo e até mesmo o conceito de leitura vai 

muito além dessa simples decodificação e, nesse pensar, deve-se tentar construir 

um entendimento crítico de significados por meio do texto. Para Smith (1973), por 

exemplo, existem dois tipos de informações a serem extraídas pelo leitor no ato da 

leitura: primeiro, a informação visual dos elementos que estão presentes nas 

páginas impressas e, segundo, a informação não-visual, aquela que surge da mente 

humana, a qual o autor qualifica como toda a concepção que o leitor carrega nele 

mesmo a respeito da leitura, na língua em questão, e do seu conhecimento de 

mundo em geral. Dessa forma, a leitura envolve formulação de hipóteses no primeiro 

caso e a predição baseada no conhecimento prévio do leitor no segundo.  

Além disso, destaca-se também, a característica interativa do ato da leitura 

que auxilia o leitor nesse caminhar de produção de sentidos. É interessante, 

portanto, lembrar como a interação entre o autor/texto e leitor, por exemplo, se dá 

nesse momento dinâmico de atribuições e inferências.  

De acordo com os teóricos estudados, tais como Widdowson (1994), Kleiman 

(2002), Nuttal (2003) e Prado (2010), a relação texto/leitor é o instrumento essencial 

para aquisição de significado, pois, ao ler um texto, cada indivíduo está sujeito a 

realizar interpretações diferentes que se justificam pelas atividades intelectuais 

aplicadas na atribuição do sentido. Assim, o autor ao produzir um texto, reconhece 

que qualquer indivíduo/leitor pode ter acesso a sua produção, e esse, por sua vez, 

realiza uma leitura baseada no seu conhecimento linguístico, histórico e social 

(WIDDOWSON, 1994). Para isso, então, faz-se necessário com que o autor tenha 

uma postura adequada, deixando seu texto claro para que o entendimento seja 

alcançado, bem como o desenvolvimento da (re)construção de significados (LEFFA, 

1996).  

A esse respeito, reconhecendo que cada leitor realiza uma interpretação 

individual de significados que obtêm do texto, Nuttal (2003) menciona que sempre 

haverá a possibilidade de o aluno realizar interpretações de forma diferente do seu 

professor, seja por ignorância e descuido, seja por seus propósitos de leitura.   

É por esse olhar que surge uma perspectiva sociointeracionista da leitura em 

sala de aula onde, segundo Moita Lopes (1996), o leitor e o autor, cada um com uma 

enxurrada de elementos sociais, históricos, políticos e culturais, estabelecem os 

vários tipos de relação social. Dessa forma, a prática da leitura assume um viés 
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comunicativo ao realizar uma interação, muito bem intercalada entre o discurso, o 

leitor e o autor.  

A leitura, nessa concepção, portanto, passa a ser reconhecida como uma 

prática mais significativa, pois, envolve compreensão e reflexão, ou seja, não basta 

“ler”, é preciso perceber, interpretar, mergulhar e dialogar com o sentido do texto. 

Vale salientar que o termo compreensão utilizado neste trabalho se baseia na 

perspectiva apresentada por Foucambert (1998), pois, segundo o autor:  

 

[...] a compreensão não é produto da atividade de leitura, mas a 
atividade em si, pela qual se operam a construção dos conteúdos 
semânticos e a abordagem das unidades gráficas. A compreensão é, 
nesse caso, um processo, não um resultado; é o processo de 
questionamento recíproco de um capital gráfico diante dos olhos e de 
um capital semântico atrás dos olhos. O resultado é a significação 
atribuída ao texto, a mudança que o texto provocou nas 
representações do leitor. (FOUCAMBERT, 1998, p. 120). 

 

Assim, durante o processo de compreensão, estabelecido pela ação do leitor 

em diálogo com o texto, o leitor com as suas formulações pode encontrar respostas 

pouco claras ou limitadas, mas essas mesmas formulações podem provocar novos 

esboços de formulações em busca de novas respostas, novos posicionamentos. A 

compreensão é base, é processo, é intenção, que são elementos e processos 

constituintes do ato de ler; uma realização dialógica entre o que se lê, o que se 

espera e o que se vive, para então ser concebida como prática de leitura. Portanto, a 

leitura, entendida como um processo dinâmico, não se configura como um ato 

imobilizado ou adquirido, mas um momento de construção e desconstrução de 

diálogos, elaborações mentais, a partir das ideias estabelecidas e reestabelecidas 

entre todos os envolvidos no processo.   

Pensando, desse modo, em termos didáticos, faz-se necessário pensar em 

atividades que conduzam a aprendizagem a um processo interativo (HYLAND, 

2000), que dê voz ao aprendiz, por uma visão mais autônoma. Além disso, o autor 

menciona que as interações envolvidas na transmissão do conhecimento são 

diferentes daquelas alcançadas pela apresentação de argumentos e contestação de 

interpretações. Ou seja, quanto mais criação de espaços interacionais, mais 

posicionamentos autônomos podem surgir.  
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Convém ressaltar outra perspectiva apresentada por Moita Lopes (1996), ao 

estabelecer o pensamento de que o ato da leitura não ocorre em um desvínculo com 

os elementos sociais. Nesse caso, o autor salienta que: 

 

[...] é primordial no ensino de leitura o desenvolvimento da 
consciência crítica de como a linguagem reflete as relações de poder 
na sociedade através das quais se defrontam leitores e escritores. 
[...] Ler é se envolver em uma prática social. (MOITA LOPES, 1996, 
p. 142). 

 

Assim, quanto a essas observações, a metodologia do ensino de LI em 

escolas públicas, pode, em todos os casos, ser reavaliada, com o objetivo de que a 

sala de aula se torne um ambiente de interação e que a prática da leitura, vinculada 

a esse processo, venha a ser um elemento essencial para a formação de cidadãos 

reflexivos e participativos, ao explorarem a ideia do texto com uma postura mais 

ativa em relação ao meio social do aprendiz.  

Afirma-se, contudo, que o ato de ler como prática social é capaz de auxiliar o 

leitor a realizar atividades que intervenham em sua própria realidade, como cidadão 

ativo, problematizando, questionando e posicionando-se criticamente. Nesse caso, 

cabe ao professor buscar conhecimentos teóricos, sempre dialogando com a sua 

prática4, na intenção de redirecionar as suas ações e descobrir elementos para o 

desenvolvimento consciente de estratégias de ensino que consigam alcançar o 

interesse e a motivação dos educandos em sala de aula.  

 
 

1.3 O que ler e para qual finalidade? 

 

“A atividade da leitura, no bom sentido da palavra, é aquela em que 
resignificamos a palavra apoiados em nossa experiência prévia”. 

(KLEIMAN, 2002, p. 20). 

 

                                            
4 Segundo Coracini e Bertoldo (2003, p. 14) “não há prática que não carregue em seu bojo 
concepções teóricas nem teoria que não passe por um processo de transformação no 
contato com a prática”. Pelo mesmo viés, Magalhães (1994) com um olhar voltado ao papel 
do professor e/ou pesquisador buscou entender, por meio de um estudo em sala de aula, 
que teoria e prática se relacionavam de forma interativa, e que a prática poderia ser um 
espaço de reflexão sobre e de transformação da teoria.  
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Em âmbito social, a proeminência da leitura é apresentada como uma 

atividade incentivadora do desenvolvimento de competências. Assim, grupos 

governamentais e não governamentais têm direcionado seus olhares para a 

realização de atividades, programas, projetos e campanhas que elevem o nível de 

interesse pela leitura e de ações literais dos brasileiros. Sendo, esses atos 

direcionados, mais especificamente, ao público infantil, juvenil e adulto, no contexto 

público de ensino5. Além disso, com o avanço dos dispositivos eletrônicos, 

característica marcante da sociedade contemporânea, a prática da leitura vem 

aumentando de maneira significativa (SILVA, 2003), fazendo com que, por 

intermédio desse instrumento, o indivíduo tenha acesso a uma vasta gama de 

informações e novos conhecimentos que o auxiliem na formação da cidadania, 

sendo fundamental, também, para que o mesmo invista no processo de interação de 

uma forma mais consciente e dinâmica na sociedade o qual está inserido. Encaixa-

se, então, a ideia do prazer de ler ou ler para se obter informação (GRELLET, 1981). 

Entretanto, por abordar aqui a temática da leitura e a importância dessa 

atividade na educação, convém definir, de fato, o que se entende por ler. 

Por vários anos a leitura foi encarada como uma ação essencialmente 

perceptiva. Ao ler, o indivíduo limitava-se a uma análise visual e auditiva, 

debruçando-se apenas as competências de decodificação dos símbolos impressos. 

Posteriormente, estudiosos da literatura entenderam que a leitura necessitava ser 

reconhecida como um processo ativo e criativo e não um mero processo mecânico, 

sem vida.  

Ler é, inicialmente, uma atividade que o indivíduo busca, paulatinamente, 

capacitar-se e apropriar-se, sendo essa uma das competências da língua(gem). O 

leitor, qualificado como tal, torna-se capaz de (re)agir frente à um texto que aborde, 

principalmente, temáticas que dialoguem com sua realidade. A leitura é, portanto, 

uma prática instrutiva e cultural capaz de influenciar e, até mesmo, transformar o 

comportamento do leitor no sentido de ressignificar a sua identidade como cidadão 

participativo dentro do seu contexto social.  

                                            
5 Para mais informações sobre estes projetos visualizar o artigo de COPES & SAVELI 
(2007) por título Programas, projetos e campanhas de incentivo à leitura: uma visão 
histórica. Disponível em:  
<http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem07pdf/sm07ss11_07.pdf>. 
Acesso em: 19 mai. 2016. 
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Ler é conquistar, construir e desconstruir sentidos, e interpretar é condição 

necessária para se apoderar desses sentidos na realização da leitura. Dessa forma, 

é necessário refletir e questionar tudo o que lhe é apresentado em determinado 

texto, pois, segundo afirma Prado (2010, p. 5), “o sentido não brota da palavra, é o 

próprio leitor que o atribui e assim o faz devido ao conhecimento prévio”. Além disso, 

a autora acrescenta que “a atitude de ler exige do leitor a necessidade, o interesse, 

a busca pelo conhecimento, a transformação como ser humano e a mudança como 

leitor” (PRADO, 2010, p. 6), e essa atividade se constitui, portanto, como elemento 

basilar para a educação do indivíduo. Logo, determina-se que,  

 

[...] o mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura 
implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, 
de lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para a 
compreensão de um texto que fornece pistas e sugere caminhos, 
mas que certamente não explicita tudo o que seja possível explicitar. 
(KLEIMAN, 2000, p. 27). 

 

Silva (1992), através de um olhar preciso a respeito da leitura e a interação 

que cada leitor alcança para a (re)construção do significado do texto, cita que:  

 

[...] ler é, em última instância, não só uma ponte para tomada de 
consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo 
compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa 
a compreender-se no mundo. (SILVA, 1992, p. 45).  

 

Nesse sentido, acredita-se que formar um leitor é ação carregada de 

superação, de transformação da realidade, logo, uma transformação de si mesmo, 

bem como defende Foucambert (1998). Pode-se afirmar, então, que atribuir sentidos 

é apenas uma pequena parte diante da grandiosidade do poder da leitura em 

ressignificar o sujeito.  

Segundo Prado (2010) a atribuição do sentido se concretiza a partir do 

conhecimento prévio do leitor sobre o tema, as chamadas informações não-visuais 

(citadas no tópico anterior). Corroborando com essa linha de pensamento, Smith 

(1989, p. 86 apud PRADO, 2010, p. 6) salienta que “[...] quanto mais informações 

não-visuais [conhecimentos prévios] um leitor possui, menos informação visual 

necessita. Quanto menos informação não-visual estiver disponível por detrás dos 

olhos mais informação visual será necessária”. Ou seja, quanto mais sentido os 

leitores aplicam no momento da leitura, menos informação visual é necessária para 
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que o entendimento seja alcançado, pois, segundo Grellet (1981) as informações 

que o leitor traz para o texto são, frequentemente, mais admiráveis do que aquelas 

encontradas no escrito.  

Os programas de ensino de inglês como LE no país, os quais têm norteado as 

ações em sala de aula dos professores do ensino básico e secundário, têm 

assumido a habilidade da leitura como uma atividade promotora das capacidades 

cognitivas dos alunos, no intuito de levar o indivíduo a reter e organizar as 

informações extraídas do texto, de forma a potencializar a aprendizagem e construir 

processamentos individuais e significativos. Assim sendo, os PCN de LE (1998) 

salientam que:  

 

[...] os professores devem planejar atividades destinadas a levar os 
alunos a pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar, 
criticamente, as idéias do autor. O foco essencial é no 
relacionamento do mundo do aluno com as idéias do autor. Esses 
aspectos mais críticos [...] devem perpassar toda a atividade de 
leitura, embora pedagogicamente estejam concentrados aqui. (PCN, 
1998, p. 92). 

 

Dessa forma, tem de se, com frequência, repensar o que se utilizar nas aulas 

de LI, para a prática da leitura e para com qual finalidade. Gomes (2013), por sua 

vez, adverte que a leitura sendo: 

 

[...] uma das áreas mais frágeis no contexto escolar, necessita, pois 
de uma intervenção cuidada e inteligente por parte do professor, que 
terá de usar de toda a sua capacidade para não condenar esta 
competência ao fracasso. (GOMES, 2013, p. 20). 

 

Nesse pensar, acredita-se ser considerável, para o ato da leitura em sala de 

aula, a utilização de textos autênticos, ou seja, aquilo que se extrai dentro de um 

contexto real, pois se alcança com esse instrumento, em grande parte, a 

externalização de elementos culturais, históricos, políticos e sociais que estão, de 

igual modo, enraizados e internalizados no leitor, configurando-se como as 

informações não-visuais. Com esse instrumento, confia-se ser trabalhada, também, 

por meio de uma estratégica mais contextualizada, a motivação dos alunos a qual se 

instaura como uma condição importante no desenvolvimento de leitores eficazes.  
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Dessa forma, considera-se que uma nova dinâmica em relação ao papel da 

leitura pode vir a ser instaurada, e é essa nova prática que educadores e 

pesquisadores na área da leitura estão querendo estimular.  

 
 

1.4 Leitura e criticidade 

 

“[...] pela leitura crítica o sujeito abala o mundo das certezas 
(principalmente as da classe dominante), elabora e dinamiza 

conflitos, organiza sínteses, enfim combate assiduamente qualquer 
tipo de conformismo, qualquer tipo de escravização às ideias 

referidas pelos textos”. (SILVA, 2002, p. 26). 

 

Reconhece-se neste estudo que, ler, comunicar, relacionar, utilizar a língua e 

seus aparatos é condição essencial para o desenvolvimento do indivíduo. Ao se 

relacionar com o mundo esse indivíduo se constrói por meio de atos culturais, 

políticos e sociais. Com isso, é na prática da linguagem que se alcança uma 

variedade de percepções, estando essas vinculadas a um grande número de 

inferências provenientes do campo social e dos costumes culturais, carregadas por 

cada ser. Percebe-se, assim, que essa variedade influencia na existência de 

multiplicidades de leituras e interpretações presentes em diferentes espaços e 

circunstâncias, conforme o conhecimento de mundo do leitor e do seu contexto 

sociocultural. 

De modo geral, é nesse contexto sociocultural, o qual se insere o indivíduo, 

que diversas e incontroláveis transformações ocorrem, dando ao leitor a 

oportunidade de assumir posturas distintas frente a essas modificações, como 

cidadão e leitor de seu próprio mundo. O sujeito, portanto, pode assumir a postura 

de sujeito livre, crítico, questionador, habilitado a refletir sobre a realidade, em suas 

diferentes instâncias (educacional, social, política, econômica, cultural, etc.) ou a 

postura de sujeito preso, não crítico, acomodado referente às informações a ele 

expostas, sem capacidade para realizar reflexões acerca dessas últimas.  

Para desenvolver o pensamento crítico é necessário instigar a prática 

reflexiva, o que significa apurar a capacidade de observação, análise, crítica, 

autonomia de pensar e de ampliar os horizontes, tornando-se cidadão ativo nas 

transformações da sociedade e buscando interagir com a realidade (CANAL, 2013). 

Canal (2013), utilizando-se das ideias de Tittle (2011), salienta que:  
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Muito embora seja possível pensarmos criticamente sobre algo 
apenas - às vezes - para nos divertirmos, o pensamento crítico de 
bom nível deve ser judicioso, criterioso e cuidadoso com o pensar as 
coisas: pensar cuidadosamente (criticamente) sobre algo, e pensar 
com a finalidade de avaliá-lo para decidir se é ou não é algo que 
cada um de nós devemos e podemos aceitar (TITTLE, 2011 apud 
CANAL, 2013, p. 58). 

 

A avaliação adequada e responsável (crítica) de argumentos depende de 

entendermos sua forma ou estrutura e não apenas o conteúdo de suas partes. 

Entretanto, para auxiliar na percepção da relevância do desenvolvimento da 

criticidade no âmbito da leitura, há, portanto, a necessidade de compreender, 

também, a distinção entre leitura como ato de decodificação (leitura mecânica) e a 

leitura como ato de interação (leitura crítica).  

Para Cavéquia & Maciel (2010), no artigo intitulado “A formação do leitor 

crítico e autônomo: por que e por quais meios?”, explica que a leitura crítica e a 

leitura mecânica se diferenciam com base no fato de a primeira ser influenciada 

pelos significados já construídos pelo leitor, ou seja, pelas leituras do mundo exterior 

que cooperam com a estruturação do mundo interior do leitor. Em contrapartida, a 

leitura mecânica se caracteriza como uma atividade sem sentido, sem significados; 

há, apenas, uma decodificação do conteúdo. 

Estendendo esse pensamento, Freire (1989) preconiza que os sujeitos, antes 

de qualquer coisa, necessitam ler o mundo ao seu redor, e que essa leitura e esse 

olhar precedem a leitura da palavra. Desse modo, a capacidade crítica do indivíduo 

se desenvolve de maneira mais abrangente e eficaz. Para Freire (1989), a 

compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto. Portanto, para ele a construção do cidadão 

crítico e, assim, o desenvolvimento da criticidade partem da premissa do abrir dos 

olhos para enxergar o mundo em que se vive. O indivíduo, logo cidadão em 

construção, que não se preocupar em ler o mundo a seu redor, proposto por Paulo 

Freire, ou seja, sendo transformado e transformando o mundo por meio da prática 

consciente, tem condições de não conseguir se libertar das ideologias presentes na 

sociedade, que tendem a aprisionar os leitores decodificadores (SELIGMAN, 2008). 

Em outras palavras, pode-se afirmar que sem a leitura crítica do mundo, o sujeito 
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não se torna capaz de interferir no meio em que está inserido, consequentemente, 

de se constituir como um cidadão autônomo, reflexivo e participativo.  

De acordo com Rego (2011), ao mesmo tempo em que o ser humano 

transforma seu meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si 

mesmo. Sendo assim, todo o conhecimento adquirido ao longo de sua formação é 

responsável pela constituição do sujeito na sociedade.  

Muito se discute, hoje em dia, sobre criticidade e formação do cidadão. É por 

meio de um ensino que preconize o desenvolvimento do senso crítico que o 

indivíduo poderá ser levado a discutir os problemas que envolvem seu cotidiano e, 

assim, poderá ser capaz de resolvê-los de maneira autônoma. Para Hussein (1982), 

a criticidade inicia-se na escola, com as atividades elementares que levam o aluno a 

distinguir a realidade da fantasia, e por meio de comparações entre o que se lê e o 

que se vive, julgar as informações obtidas entre essas duas perspectivas.  

Os PCN (1998) de LE, por sua vez, salientam que a leitura crítica por meio do 

ensino de línguas oferece um modo singular para tratar das relações entre a 

linguagem e o mundo social, já que esse é construído pelo próprio discurso. Nesse 

sentido, os PCN/LE (1998) partem para uma discussão acerca da criticidade 

enquanto formação de um leitor atento que discuta o que lê e não apenas 

decodifique a mensagem. Assim, reconhece-se que, de fato, a habilidade da leitura 

crítica, se desenvolvida em ambientes educacionais e, mais especificamente, no 

processo de aprendizagem de uma língua, poderá ser benéfica para o crescimento 

intelectual do aprendiz, o que o fará ser capaz de tomar decisões acertadas, tanto 

no âmbito social, como no âmbito linguístico. 

Entretanto, discutir criticidade e formação do cidadão, apesar de estar em 

voga há muito tempo e estar presente em estudos como os de Freire (1989), os 

PCN/LE (1998), Liberali (2009), entre outros, só recentemente têm tomado 

proporções mais notórias no que diz respeito à adoção dessa concepção nos 

ambientes educacionais. Segundo Jordão (2007), esses ambientes visam 

“transformar” os alunos em “cidadãos críticos e participativos”, como se eles não 

fossem cidadãos antes de passarem pela escola. Ainda segundo a autora, pensar 

em letramento crítico e/ou criticidade se divide em duas vertentes. A primeira, da 

qual discorda Jordão (2007), é a corrente marxista que enxerga a criticidade como:  
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[...] consciência da opressão sofrida por muitos, impetrada por 
poucos, mas passível de resistência, em movimentos de oposição e 
luta que, se bem estruturados, levariam à igualdade entre as 
pessoas; significava que os cidadãos deveriam ser formados para 
que fossem capazes de lutar contra a hegemonia das minorias e 
buscar relações de justiça e igualdade entre as pessoas, uma vez 
que o poder era visto como essencialmente pernicioso. (JORDÃO, 
2007, p. 22). 

 

A segunda corrente é advinda do pensamento de Foucault, que apresenta a 

criticidade sob a perspectiva da relação de poder, a qual gera uma resistência 

potencialmente positiva e que produz uma série de diferentes conhecimentos 

modificados ao longo das convivências estabelecidas nas relações entre os sujeitos 

críticos, dotados de uma capacidade de examinar e inferir criticamente nas diversas 

situações cotidianas. 

Nessa última perspectiva, com a qual corrobora este trabalho, os sujeitos que 

estão no mundo e localizados nele partem em direção ao outro com o seu legado, 

sua história e conhecimentos socioculturais adquiridos ao longo de sua vida. Em 

contrapartida, recebem outros valores que os modificam e os tornam conhecedores 

de novos saberes. Nesse desenrolar de relações entre os sujeitos, que podem ser 

globais e locais, “onde o global está localizado e o local está globalizado” 

(ROBERTSON, 1992 apud KUMARAVADIVELU 2006, p.134), é que a criticidade se 

manifesta, pois ao se deparar com discursos e posições hierarquizadas atuantes, os 

sujeitos discutem, ponderam e se colocam criticamente, por meio do uso da 

linguagem e de seus aparatos no mundo.  

Segundo Cavéquia & Maciel (2010), é possível envolver a ideia, então, de que 

a leitura crítica suscita dúvidas e desejos por transformações, desequilibrando, 

assim, o mundo interior do indivíduo. Para as autoras, existem fases e sensações 

classificadas no processo de uma leitura crítica, essas se apresentam como: o 

primeiro efeito é a inquietação; logo em seguida, alguns ajustes são estabelecidos 

no mundo interior do leitor por meio da reflexão e de questionamentos; para, enfim, 

acontecer a prática consciente, que consiste no resultado do novo sujeito 

transformado, todavia, não concluído, pois consideram que, de fato, outras inúmeras 

leituras de mundo serão realizadas e diversos pensamentos serão (re)construídos 

por esse mesmo indivíduo (CAVÉQUIA & MACIEL, 2010). Nesse sentido salientam 

que: 
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A leitura, quando é sentida, refletida, indagada, é considerada crítica. 
Nessa perspectiva, o sujeito sofre conflitos e passa por várias 
mudanças interiores, mudanças essas que, com o novo 
conhecimento, colocam à prova o que o leitor já sabia. (CAVÉQUIA & 
MACIEL, 2010, p. 08). 

 

É possível pensar, ainda, que cabe ao sujeito estar atento e buscar, com 

frequência, se capacitar, colhendo conhecimentos que lhe permitam interpretar e 

analisar, de maneira crítica, as variadas informações que lhes são apresentadas 

diariamente. Portanto, descobrir, ler e interpretar o mundo, representado pelos 

inúmeros elementos e meios disponíveis no campo social, é imprescindível a esse 

indivíduo, sendo a habilidade da leitura, logo, um requisito inevitável. 

Cavéquia & Maciel (2010) acrescentam que o leitor crítico é aquele que busca 

cada vez mais o conhecimento e a compreensão, além do processo superficial da 

informação; é aquele que avalia o que lê e se submerge em exercícios que 

contribuam para o seu desenvolvimento. Para tanto, é necessário que a escola dê 

espaço para a reflexão, diálogo e questionamentos no processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, considere as informações trazidas pelos alunos, que 

provavelmente leram ou ouviram fora do ambiente escolar, e suscite essas 

discussões em sala de aula. Isso fornecerá aos sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem novas perspectivas e, portanto, novos posicionamentos advindos da 

ressignificação do que já fora lido/debatido anteriormente.  

Dessa forma, discutir as diversas informações socialmente adquiridas e 

permitir que o aluno coloque em questão os temas tratados, tanto fora como no 

interior da escola, são pré-requisitos essenciais na construção do leitor crítico 

(CAVÉQUIA & MACIEL, 2010). 

Entretanto, Caldas (2006), citada por Cavéquia & Maciel (2010), reflete a 

respeito de como lidar com a informação quando o conhecimento sistêmico basilar 

da formação do sujeito está encoberto pelo acelerado processo midiático, pelas 

muitas dificuldades de compreensão na leitura dos textos e, portanto, na leitura do 

mundo. Nessa perspectiva, a autora discute, ainda, acerca do uso demasiado de 

trechos do discurso jornalístico nos livros didáticos e afirma que a presença desses 

textos nos livros não proporciona a realização de uma leitura crítica do mundo, pois, 

para ela, são recortes de uma versão da realidade.  

Assim sendo, existe uma preocupação, a qual circula entre as autoras e se 

manifesta de igual modo neste trabalho, que é a necessidade de os professores 
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sempre repensarem sobre a maneira com que eles apresentam e discutem os 

textos, que circulam no meio social, em sala de aula, seja em suas bases originais, 

como, por exemplo, nos próprios jornais e revistas, seja por meio de recortes 

reproduzidos no livro didático ou por meio das versões dessas bases 

adaptadas/direcionadas especialmente ao público escolar. “Público este que se tem 

instituído grande clientela para suprir a carência de leitores convencionais”. 

(CAVÉQUIA & MACIEL, 2010, p. 12). 

As autoras concluem que para uma leitura crítica do meio social, é necessário 

refletir acerca do mundo editado pela própria sociedade, ou seja, ir além das 

aparências e perceber a polifonia presente nos enunciados existentes. Nessa 

perspectiva, utilizam-se das ideias de Koch (1998) ao mencionar que: 

 

[...] todo texto é perpassado por vozes de diferentes enunciadores, 
ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se caracterize 
o fenômeno da linguagem humana, como bem mostrou Bakhtin, 
como essencialmente dialógico e, portanto, polifônico. (KOCH, 1998 
apud CAVÉQUIA & MACIEL, 2010, p. 57). 

 

Em resumo, a polifonia remete a outras vozes que condicionam toda 

manifestação textual ou discursos; as vozes se misturam nos espaços de uma 

construção linguística. Por essa interpretação Barros (1999) afirma que: 

 

[...] tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, não 
pertence só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes 
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais, quase 
imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam 
simultaneamente no momento da fala. (BARROS, 1999, p. 14) 

 

Assim, compete ao professor cooperar com práticas que conduzam o aluno à 

compreensão dessas muitas vozes nos textos. No entanto, dificilmente o professor 

auxiliará na formação de leitores se a sua prática textual estiver delimitada à apenas 

o entendimento dos conceitos metalinguísticos ou, somente, a prática da leitura de 

textos verbais.  

No mais, convém ressaltar o que Freire preconiza ao mencionar que a 

educação bancária ou mecanicista é um tipo de abordagem pedagógica em que não 

se aprende, mas se decora. Por isso, em sala de aula é necessário:  
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[...] estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, 
o que se pode pretender com esta ou com aquela pergunta em lugar 
da passividade em face das explicações discursivas do professor, 
espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. (FREIRE, 
1996, p. 52). 
 

Pois, a criticidade, como habilidade imprescindível ao sujeito, é virtude para a 

vida, sendo útil em todas as esferas de relação humana.  

 

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica 
numa espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, 
a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, 
implica num constante ato de desvelamento da realidade. A primeira 
pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 
emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na 
realidade. (FREIRE, 2006, p. 40). 
 

É preciso, portanto, que o docente esteja completamente ciente do seu papel, 

o qual não se configura em transferir conhecimento, mas de criar em sua práxis um 

ambiente fértil para a construção dele, por meio da manifestação do interesse do 

aluno, da responsabilidade que possui por sua aprendizagem e dos movimentos que 

precisa fazer para alcançá-la. Freire (1996) acrescenta:  

 

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 
inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que 
tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 
1996, p. 27). 

 

Finalizando esta seção, a leitura, nomeadamente a leitura de textos 

autênticos, será um bom caminho para usar a mente de forma eficaz ao fortificar a 

compreensão, a reflexão, a análise, a extração de sentido e de dados necessários 

que facilitem a movimentação do indivíduo no mundo. Por esse pensar, acredita-se 

ser de grande importância abraçar a prática da leitura no contexto de sala de aula da 

LI, por ser possível oportunizar aos alunos o contato com textos que se constituem a 

partir de elementos sociais, históricos, culturais e ideológicos, os quais estão 

inseridos e, principalmente, por entender que é por meio do ato de ler que se 

alcança subsídios para a formação do leitor, do cidadão ativo, consciente, crítico e 

reflexivo; enfim, um leitor do(no) mundo. Assim, adota-se, então, a leitura, por um 

viés interacional e crítico, como atividade central para o presente estudo.  
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2 AUTENTICIDADE TEXTUAL NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA PRÁTICA DA LEITURA 
 

“Não basta transitar pela informação. O fundamental é saber 
transformar informações em conhecimento próprio através de 

procedimentos adequados de aprendizagem”. 
(DEMO, 2007, p.91). 

 

O contexto atual do ensino de Língua Inglesa (LI), no Brasil, influenciado por 

uma tendência sócio-histórica e cultural, objetiva formar alunos críticos e 

participativos na sociedade por meio de estudos no campo da Linguística Aplicada 

Crítica (LAC). Essa disciplina de estudos da linguagem, defendida por autores como 

Pennycook (1998), Rajagopalan (2003) e Kumaravadivelu (2006), propõe uma visão 

reflexiva e transgressiva em torno da língua e seu ensino por intermédio da 

abordagem de temas sobre identidade, etnia, gênero, política, etc.  

De acordo com essa proposta, de um ensino de língua que privilegie a 

criticidade do educando, alguns autores (FAIRCLOUGH, 1999; LIMA, 2009; 

MARCUSCHI, 2010) acreditam ser indispensável que o processo de ensino seja 

organizado em torno do estudo do texto, pois, a partir dele, diversas dimensões, 

metodologias e habilidades podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, no âmbito 

lexical, gramatical, cultural, político, ideológico, etc. Para tanto, faz-se necessário 

definir o que é texto.  

Sabe-se que a ideia de texto, no senso comum, está bastante arraigada à 

modalidade escrita, primeiramente, devido ao advento da imprensa, e mais 

recentemente com o surgimento da internet, onde circulam diversos gêneros 

textuais. A definição de texto se apoia nas teorias linguísticas atuais que vêm 

expandindo esse conceito como uma produção, seja verbal, sonora, gestual ou 

imagética, em qualquer situação de comunicação humana, estruturada com 

coerência e coesão.  Entretanto, Fiorin e Platão (2003) afirmam que o texto não é 

apenas um conjunto de frases e vai além do campo meramente linguístico, das 

palavras, pois todo texto possui um enunciado dentro de uma discussão mais ampla.  

Orlandi (2001) apresenta, também, a partir da Análise do Discurso, uma 

definição de texto, seja oral ou escrito, segundo sua unidade significativa, como a 

materialização do discurso (efeito de sentidos entre locutores). Nesse viés, texto não 

se caracteriza apenas pela sua forma, tipo e gênero, mas pelas ideias que o 
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constitui, pelos significados criados pelos autores e leitores. Segundo Orlandi (2001), 

para o leitor, texto é: 

 

[...] a unidade empírica que ele tem diante de si, feita de som, letra, 
imagem, sequências com uma extensão, (imaginariamente) com 
começo, meio e fim e que tem um autor que se representa em sua 
unidade, na origem do texto, “dando”-lhe coerência, progressão e 
finalidade. (ORLANDI, 2001, p. 64). 

 

Assim, é impossível não atrelar os sujeitos sociais à noção de texto. Lima 

(2009, p. 48) afirma que “fora do texto – e do contexto – não existe significado 

possível”. Portanto, ser capaz de ler e compreender o texto, dentro de uma escala 

mais abrangente, significa alcançar o nível do discurso e suas implicações 

socioculturais, políticas, linguísticas e estéticas. A significação do texto em suas 

várias formas, oral ou escrito, e por meio de vários canais, impresso ou digital, em 

diversos gêneros, depende, exclusivamente, da interação desse com o leitor. Para 

Lapkoski (2005),  

 

O leitor, portanto, é a peça principal no processo de leitura, sem o 
qual não há razão para o texto, nem construção de sentido possível. 
É a partir do leitor que um texto passa a existir, de fato, como veículo 
transmissor de mensagens. E, considerando que cada leitor constrói 
sentidos novos a partir do seu conhecimento prévio e que este 
conhecimento é diferente em cada leitor, podemos entender que toda 
leitura que se faz de um mesmo texto é particular e única. 
(LAPKOSKI, 2005, p.7). 

 

Dessa forma, essa noção de texto se relaciona com a de autenticidade, tanto 

pela visão do leitor quanto do autor. É uma maneira de aproximar o aprendiz do uso 

real da língua-alvo e do seu contexto social no ensino. Pois, dentre diversas 

definições do que seja “texto autêntico” (próxima sessão), as visões de Harmer e 

Numan (1989) apud Oliveira (2005), especialmente, corroboram com os objetivos 

desta pesquisa. Os autores afirmam que textos autênticos são textos retirados do 

mundo real, constituídos para falantes nativos, não produzidos para fins de ensino-

aprendizagem de língua, mas para falantes da língua.   
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A autenticidade dos textos, porém, não deve referir-se somente à sua 

produção a partir do uso da língua em si, em um determinado contexto real (nativo)6 

de comunicação, e à sua forma, mas também à relevância que esse texto 

apresentará para o leitor. Ele será real em termos de compreensão linguística e de 

significação das ideias, pois, são os leitores que darão sentido e gradual 

autenticidade ao texto, por meio da interação e engajamento discursivo.  

Além disso, como todo texto se insere em algum determinado gênero, o 

estudo de diversos gêneros textuais torna-se uma importante ferramenta, tanto para 

conhecimento, produção e compreensão linguística/textual quanto para atingir o 

objetivo de um letramento crítico no ensino de LE. De acordo com Marcuschi (2010, 

p. 19), “gêneros textuais são entidades sociodiscursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa”. A todo tempo e lugar, onde 

houver indivíduos interagindo socialmente encontram-se textos em suas diversas 

modalidades, ou seja, gêneros textuais. Esses, por serem objetos sociais, 

caracterizam-se pela dinamicidade e inovação, pois estão sempre se adaptando e 

se recriando de acordo com as mudanças da sociedade. 

Nesta mesma perspectiva, Ramos (2004) apud Oliveira (2005) entende que 

gênero é:  

 

                                            
6 O termo “nativo” encontra-se há algum tempo relativizado (Rajagopalan, 2003). Esse 
termo, mencionado por vários estudiosos, com foco no ensino-aprendizagem de uma língua 
e nas tentativas de substituir o termo falante nativo por definições mais condizentes à 
realidade no uso de uma língua, transformou-se em um ser dotado de uma competência 
perfeita, sendo referência para o certo e o errado de determinada língua. Assim, 
transparece-se a ideia de que o falante nativo possui a competência ideal da Língua 
Estrangeira que se almeja aprender, convertendo-se, portanto, como referência e parâmetro 
a ser seguido. Entretanto, Rajagopalan (2004) contrapondo a essa visão, qualifica essa 
associação como “apoteose do nativo” e que o falante nativo de inglês, propriamente dito, 
não é, portanto, um usuário privilegiado desse sistema linguístico de caráter internacional, 
nem é tampouco um modelo de perfeição a ser seguido, visto que eventualmente “seu 
dessempenho pode até ser inconsistente no que diz respeito ao cumprimento de certas 
habilidades concernentes à língua” (RAJAGOPALAN, 2004, p. 117). Além disso, as 
consequências dessa veneração, em sala de aula, são visíveis, sendo possível encontrar 
nos discursos dos alunos a ideia de que o “falar como um nativo” é sim a perfeita 
aprendizagem, ou seja, o sucesso da aprendizagem de uma LE está em falar como um 
nativo ou buscar ao menos chegar mais próximo daquilo que o nativo é, para, então, ser 
uma aprendizagem respeitável e aceitável. Nesse sentido, vale salientar que a concepção 
de falante ideal, conforme proposta por Chomsky (1973), realmente parece não dar conta 
das especificidades do processo de aprendizagem de uma língua e ainda que o modelo de 
língua-alvo, a que os aprendizes são expostos, pode não ser falado, necessariamente, por 
um nativo, principalmente por reconhecer que cada indivíduo é dotado de uma competência 
linguística única. 
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[...] um processo social dinâmico, com um ou mais propósitos 
comunicativos, altamente estruturado e convencionalizado, 
reconhecido e mutuamente compreendido pelos membros da 
comunidade em que ele rotineiramente ocorre. Além disso, entende-
se também que ele opera não só dentro de um espaço textual, mas 
também discursivo, tático (estratégico) e sócio-cultural. (RAMOS, 
2004, apud OLIVEIRA, 2005, p. 47). 

 

Sendo assim, é relevante trabalhar com textos materializados na vida diária, 

tais como: vídeos de notícias, contos, séries, textos jornalísticos, charges, entre 

outros. Pois, é nesse caminho que o ensino da LI pode ser desenvolvido, sempre 

levando em consideração os enunciados cotidianos e significativos para os sujeitos 

participantes desse processo. De acordo com Lima (2009), 

 

O ensino de línguas estrangeiras deve ser organizado em torno do 
estudo do texto (textos de todos os tipos e gêneros, em seu sentido 
mais amplo e profundo, no nível do discurso, implicando o 
conhecimento da noção dinâmica de textualidade e discursividade), 
uma vez que o texto faz girar todas as dimensões desse ensino: 
lexical, gramatical, semântica, estética, política, cultural, etc. (LIMA, 
2009, p. 51). 

 

Diante disso, uma aula de LE pode tratar de diversos conteúdos – 

ideológicos, culturais, históricos e sociais - não somente gramaticais, mas que sejam 

significativos para a realidade do aluno e o façam refletir criticamente sobre seu 

mundo, a partir da leitura de diferentes textos. E, dessa forma, o ambiente de sala 

de aula de inglês, no contexto público, pode se tornar um espaço para além do 

exercício da habilidade de leitura entre seus participantes, mas como a troca de 

experiências, conhecimentos, a construção de significados e reflexão crítica. Essa 

prática contextualizada se concretiza neste estudo a partir do uso de textos 

autênticos.  

Assim, ao considerar neste estudo a finalidade e o uso de textos autênticos 

no ensino da LI, logo, apresentar-se-ão algumas considerações a respeito da 

autenticidade e a favorável conceitualização do termo “autêntico”. Para isso, utilizar-

se-á, como princípios norteadores, estudiosos como Little etal (1989), Nunan (1989), 

Taylor (1994), Widdowson (1994; 1998), Murdoch (1999), Larsen-Freeman (2000), 

Oliveira (2005), Shomoossi & Ketabi (2007), entre outros, os quais auxiliarão na 

discussão da temática em questão e nos aspectos relacionados ao uso de textos 

autênticos na sala de aula de línguas. Além disso, na próxima sessão, serão 
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abordados aspectos, também, que realçam a importância dos textos autênticos em 

sala de aula de LEs, mais especificamente em aulas de LI. Por fim, pretende-se 

mostrar que esses materias, se adequadamente utilizados, podem ser uma fonte de 

contato real e compreensível para com a língua em questão e, ao mesmo tempo, 

favorecer a aprendizagem significativa da língua-alvo por meio deles. 

 

2.1 Textos autênticos: uma imersão nas concepções 

 

“Não é que um texto é compreendido porque é autêntico, mas ele é 
autêntico, porque ele é compreendido. [...] Tudo o que o aluno 

entende é autêntico para ele”7 (DAVIES, 1984 apud BERARDO, 
2006, p. 67). 

 

A sequência de desenvolvimento, apresentada no início desta pesquisa, 

destaca que o contexto de ensino-aprendizagem da LI tem perpassado por 

mudanças, demandando a apresentação de novas abordagens para que o ensino 

dessa língua possa auxiliar, em alguma medida, para o desenvolvimento de um 

cidadão crítico e participativo na sociedade em que está inserido. Todavia, esse 

contexto se encontra ancorado em métodos de exposição de estruturas sintáticas e 

na memorização de regras gramaticais, além da utilização de textos desmistificados 

do contexto real dos aprendizes, dificultando a habilidade de leitura e a aquisição de 

conhecimentos significativos.  

No entanto, acredita-se, neste presente estudo, que uma prática de ensino 

que visa o desenvolvimento da leitura crítica-reflexiva e a interação entre todos os 

envolvidos no processo, tendo como instrumento principal, para esse exercício, 

textos autênticos, possibilita o alcance de realizações leitoras contextualizadas, 

menos voltadas para os aspectos gramaticais e mais ligadas à construção de 

sentidos, em que professor e aluno se encontram em uma relação social de ensino 

interacional por meio de textos que se constituem de uma linguagem viva e real.  

Murdoch, já em 1999, aponta a utilização do texto autêntico, em sala de aula, 

como uma ação capaz de auxiliar na aproximação entre a forma como a língua é 

                                            
7 Do original: It is not that a text is understood because it is authentic but that it is authentic 
because it is understood. […] Everything the learner understands is authentic for him. 
(Tradução da pesquisadora) 
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aprendida no contexto educacional da língua encontrada no mundo real, ao afirmar 

que:  

 

[...] o uso de texto autêntico em sala de aula pode trazer o aluno e o 
conhecimento de forma conjunta, pois o aluno é distanciado das 
limitações de metodologias recentes e tradicionais, para se tornar 
parte intrínseca do processo de aprendizagem de línguas.8 
(MURDOCH, 1999, p. 2). 
 

Alguns autores salientam que, no passado, parecia ser “mais fácil” e comum 

separar o aluno do conhecimento a ser adquirido, sendo o primeiro caracterizado 

como um sujeito passível de ser desvinculado de um de seus principais contextos de 

aprendizagem e formação: a realidade fora do ambiente escolar; o que dificultava 

com que esse mesmo aluno obtivesse oportunidades de externar, em sala de aula, 

as suas ideias e posicionamentos e relacioná-los com o conhecimento apresentado, 

não auxiliando, assim, na sua formação como leitor – leitor do seu próprio mundo.  

Dessa forma, os objetivos metodológicos se firmavam apenas na 

competência linguística e/ou no conhecimento textual, limitando tais conhecimentos 

ao nível da sintaxe, sem relação com o sentido que o próprio texto trazia para o leitor 

e o conhecimento interpessoal do aluno, sendo ambos ignorados.  

Por outra perspectiva, mas muito bem conjugada a essa última, Larsen-

Freeman (2000, p. 132), associada à abordagem comunicativa, defende o uso de 

materiais autênticos como um meio de combater “o problema típico dos alunos de 

não poderem transferir o que aprendem na sala de aula para o mundo exterior, e 

proporcionar a eles uma linguagem natural em/de diversas situações [...]”9. 

Assim sendo, a utilização de textos autênticos em sala de aula é defendida e 

favorecida como um elemento auxiliador na capacidade do leitor em relacionar 

ideias, estabelecer referências e fazer inferências, pois esse tipo de texto aprecia o 

conhecimento prévio do aluno, fomenta a análise e a comparação entre culturas e 

agencia a produção de estratégias na compreensão do significado geral do texto. 

                                            
8 Do original: the use of authentic text in classroom may bring the learner and the knowledge 
together because the learner is lifted from the confinements of traditional and more recent 
methodologies to became an intricate part of the language learning process. (Tradução da 
pesquisadora) 
 
9 Do original: the typical problem that students cannot transfer what they learn in the 
classroom to the outside world, and to expose students to natural language in a variety of 
situations [...]. (Tradução da pesquisadora) 
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Porém, deve-se ressaltar o que se entende por “textos autênticos”, tendo em 

vista que esse tema, na sala de aula de LI, é um elemento raro e a conceitualização 

do termo “autêntico” se caracteriza como uma ação complexa e não consensual, ao 

ser possível encontrar uma diversidade de posicionamentos adotados por 

pesquisadores da temática em questão.  

Inicialmente, entende-se que “autenticidade” ou “autêntico” são termos que 

muitas vezes podem ser “utilizados para descrever amostras de linguagem – tanto 

oral e escrita – que refletem a naturalidade da forma e a adequação do contexto 

cultural e situacional”10 (ROGERS & MEDLEY, 1988 apud SHOMOOSSI & KETABI, 

2007, p. 149).  

Shomoossi & Ketabi (2007, p. 150), utilizando-se dos pensamentos de 

Taksuki (2006), revelam que, já há muito tempo, no Ensino da Língua Inglesa 

(English Language Teaching – ELT), a “autenticidade é concebida como sinônimo de 

originalidade, realidade, honestidade, validade, fiabilidade, credibilidade indiscutível, 

e legitimidade de materiais ou práticas”11.  

Isso levanta a discussão do que se entende por “realidade” e/ou “vida real”. 

Muitos acreditam que a “vida real” só se encontra no espaço externo ao ambiente 

educacional, mas que é papel do professor, mais especificamente de LE, levar para 

a sala de aula essa tal “realidade”; há um sentimento generalizado de que o que se 

passa na sala de aula deve refletir a “vida real”. Então, apresenta-se a ideia de 

material autêntico/real. Porém, se descompactar o que se entende por “real”, pode-

se perceber que a realidade é, muitas vezes, constuída e adquirida pela/na 

mediação da linguagem. Sabe-se que a linguagem é um processo social ativo, por 

meio da qual o real é alcançado, pois assim como menciona Magalhães (2004),  

 

[...] é através da linguagem que tomamos conhecimento da realidade 
objetiva. É a forma como a realidade da vida cotidiana se apresenta 
como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente 
dotada de sentido para eles, na medida em que forma um mundo 
coerente. (MAGALHÃES, 2004, p. 236). 

 

                                            
10 Do original: The terms authenticity and authentic are often used to describe language 
samples – both oral and written – that reflect the naturalness of form, and appropriateness of 
cultural and situational context. (Tradução da pesquisadora) 
 
11 Do original: authenticity is taken as being synonymous with genuineness, realness, 
truthfulness, validity, reliability, undisputed credibility, and legitimacy of materials or 
practices. (Tradução da pesquisadora) 
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Em outras palavras, cria-se o próprio senso de autencidade por meio das 

interações sociais realizadas, do uso da linguagem e a partir do momento que se 

constitui sentido entre essas duas atividades. Assim, acredita-se que o mundo, fora 

da sala de aula, não é intrinsicamente mais “real”. Na verdade, é a qualidade das 

interações sociais realizadas na sala de aula que pode parecer “irreal”, quando 

comparadas com as interações encontradas no mundo exterior (TAKSUKI, 2006). 

Pois, a depender do tipo de material utilizado, o qual não dialoga com a realidade do 

aluno – com seus espaços de atuação – ou até mesmo da própria metodologia do 

professor (com bloqueios de participação dos alunos), pode-se acabar não 

oferecendo a oportunidade de desenvolver, em sala de aula, a construção de um 

ambiente que produza autenticidade no ensino.  

É interessante notar que as preocupações sobre a aparente artificialidade dos 

discursos em sala de aula foram expressas, pela primeira vez, em contextos de 

ensino de línguas. O mundo fora da sala de aula detém infinitas oportunidades e 

recursos de/para interações, por isso alguns podem sentir que a sala de aula de LE, 

mais especificamente de LI, é deficiente quando posta em comparação. Porém, 

deve-se ter em mente que a sala de aula é a fonte principal ou, até mesmo, 

exclusiva como oportunidade para o sucesso das práticas de interações.  

Ainda sobre o termo autenticidade e, por um olhar mais amplo, Oliveira 

(2005), referindo-se aos estudos de Breen (1985), menciona que existem quatro 

tipos de autenticidade: 1) autenticidade textual: que se insere como qualquer fonte 

de dados a qual auxilia os aprendizes a construírem uma interpretação autêntica; 2) 

autenticidade dos alunos na interpretação dos textos, em que se descobrem as 

convenções de comunicação na/da língua-alvo, o que permitem a esses alunos a 

interpretação gradativa do sentido do texto, de forma que se possa interagir uns com 

os outros; 3) autenticidade das atividades propostas: o que engloba o quê ensinar, 

de que forma ensinar e o propósito pelo qual se ensina uma língua, logo, implicam-

se na conscientização do professor em buscar atividades que envolvam os alunos, 

não só na comunicação autêntica com os textos, mas na aprendizagem e no 

propósito de aprendizagem; e, por fim, 4) autenticidade da situação social da sala de 

aula, ou seja, o real papel da sala de aula como um ambiente de aprendizagem e 

interação, onde os alunos se sintam à vontade em compartilhar publicamente 

problemas e realizações, além de desenvolver os demais processos de 

aprendizagem de uma língua de forma conjunta, caracterizando-se como um espaço 
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estritamente social. Todos esses quatro elementos, para o autor estão 

automaticamente interligados no processo de ensino-aprendizagem de uma língua. 

Além disso, é certamente verdade que as salas de aula contam com as 

expectativas, os objetivos, os papéis e as concepções que os participantes trazem 

com eles, mas as noções que os alunos de línguas, em particular, trazem com eles 

incluem, também, a sensação de que a sala de aula é para aprender o idioma, bem 

como para utilizá-lo.  

Com as várias nomeações atreladas ao termo “autenticidade”, ressalta-se, 

então, alguns posicionamentos de autores sobre a definição do que seja 

“autenticidade textual” ou “texto autêntico” e o uso deste instrumento em sala de 

aula de LI.  

O termo “texto autêntico” obtem significações distintas para pessoas distintas. 

No contexto, aqui empregado, significa um texto que tenha sido escrito para o 

mundo “real” (HOLDEN, 2009), ou seja, trata-se de um texto que envolva a língua 

“viva” e que seja veiculado nos diversos meios comunicativos, podendo se 

enquadrar em diferentes gêneros, como, por exemplo, música, propaganda, texto 

informativo, reportagem, charge, história em quadrinhos, entrevistas, entre inúmeros 

outros (BERARDO, 2006). Logo, também, em diferentes fontes, tais como a 

televisão, o rádio, jornais e revistas, internet, etc. (MILLER, 2003). Dessa forma, 

acredita-se que qualquer indivíduo que se sinta disposto a levar para a sala de aula 

jornais, revistas, séries de TV, etc., está aproveitando o uso de materiais autênticos 

(OYOLA, 2011). 

Muitos autores se debruçam sobre a definição tradicional de textos autênticos, 

qualificando-os como aqueles produzidos para outros fins do que para ensinar língua 

(NUNAN, 1989; TOMLINSON, 2011), ou seja, sem fins pedagógicos, e/ou como um 

texto criado para “cumprir algum propósito social na comunidade linguística em que 

foi produzido”12 (LITTLE etal, 1989, p. 27). De acordo com Brun (2004), é um 

documento escrito, sonoro ou audiovisual, “não pedagogizado” (p. 102) cujo 

conteúdo não tenha sido modificado, com objetivos de aprendizagem linguística. 

Corroborando com esse pensamento, Harmer (1983) apud Taylor (1994, p. 01) 

menciona que “textos autênticos (orais ou escritos) são aqueles que são constituídos 

                                            
12 Do original: fulfil some social purpose in the language community in which it was produced. 
(Tradução da pesquisadora) 
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para falantes nativos: são textos reais não concebidos para estudantes da língua, 

mas para falantes da língua em questão”13.  

No caso de textos concebidos para falantes proficientes, ou leitores da língua, 

Widdowson (1998) refere-se a eles como possuidores de “originalidade”, sendo essa 

uma característica do texto ou do próprio material. O autor, assim, realiza uma 

distinção entre “originalidade” e “autenticidade”, referindo-se aos "usos" para os 

quais são aplicados os textos. O argumento é que os textos em si podem, 

realmente, ser intrinsecamente “originais”, mas a “autenticidade” é uma construção 

social. Em outras palavras, como mencionado anteriormente, a autenticidade é 

constituída por meio da interação entre os indivíduos, as situações em que a língua 

é produzida e os textos; suas fontes e a finalidade do leitor para com os mesmos 

(LEE, 1995 apud SHOMOOSSI & KETABI 2007).  

Por esse pensar, Widsowson (1979; 1994) pontua, também, a relação que há 

entre o contexto particular e o texto. Para o autor existe, na verdade, uma relação 

mútua entre esses dois elementos, os quais constituem a autenticidade textual, pois, 

segundo o autor, um texto pode ser caracterizado como autêntico ao considerar o 

contexto para o qual ele foi originalmente escrito. Assim, um texto autêntico é único, 

escrito para um dado momento, direcionado a um público alvo e com objetivos 

determinados.  

Autores como Oliveira (2005) e Chaves (1994), em relação a essa 

perspectiva, levam a reflexão de que se o texto for retirado do seu contexto original 

para o qual ele foi produzido e levado para o contexto educacional, ocorre, nesse 

caso, uma perda de autenticidade, pois, essa locomoção transfigura o contexto, 

qualificando a sala de aula como um contexto artificial e não autêntico. Afinal, a 

partir do momento em que o texto é retirado do seu contexto real e levado para a 

sala de aula, pode-se perder a autenticidade em termos de função. Já para Oyola 

(2011), alguns materiais autênticos podem parecer simples na linguagem e fácil na 

sua compreensão, mas o verdadeiro problema existente é que se levar uma 

pequena notícia, das ruas para a sala de aula, por exemplo, o aluno não será capaz 

de alcançar o real significado do texto, caso se esse for retirado do seu contexto 

original. De acordo com Widdowson (1994), o texto pode ser autêntico, por exemplo, 

                                            
13 Do original: authentic texts (either written or spoken) are those which are designed for 
native speakers: they are real texts designed not for language students, but for the speakers 
of the language in question. (Tradução da pesquisadora) 
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de jornais e revistas, em termos linguísticos, mas se não tem relevância para a 

realidade e contexto cultural, deixa de ser autêntico para o leitor.  

No entanto, acredita-se neste estudo que o texto autêntico é um instrumento 

valioso para o processo de ensino-aprendizagem de uma LE, uma vez que esse 

oportuniza o contato com uma língua(gem) real e o seu uso, refletindo na tendência 

de ensino atual: o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos em sala de 

aula. Ressalta-se que, com a orientação do professor, os alunos têm a possibilidade 

de acessar outros materias autênticos, com base no que eles desenvolveram e 

conquistaram a partir da leitura e discussão do material a eles apresentado.  

Vale salientar, também, que existem, nos dias de hoje, tentativas de diversos 

autores de contemplarem, nos livros didáticos, a utilização de textos autênticos. 

Porém, outros tantos teóricos não aprovam e/ou desacreditam na conceitualização 

do termo “autêntico” para tais textos, caracterizando-os como não-autênticos e/ou 

artificiais, por estarem sendo utilizados, exclusivamente, para fins didáticos. Ou 

simplesmente, pelo fato do livro didático ser um instrumento que não é possível 

alcançar atualizações contínuas dos textos que estão nele presentes.  

Stryker e Leaver (1997), citados em Gómez (2012), por exemplo, mencionam 

que livros didáticos de línguas contêm, frequentemente, uma linguagem artificial, a 

qual não fornece aos alunos modelos de como as pessoas realmente se comunicam 

na LE. Grellet (1981), por sua vez, afirma que a reimpressão de um texto para o livro 

didático jamais se enquadra como um texto autêntico em si, pois, os elementos não-

linguísticos tendem a ser comprimidos, limitando a construção de significados por 

parte do leitor. A autora complementa dizendo que a simplificação de um texto, 

resulta em um aumento do nível de dificuldade, por serem removidas e/ou 

excessivamente alteradas as referências textuais, tais como indicadores do discurso, 

repetições e redundâncias, além de indícios do significado, os quais podem ao 

mesmo tempo gerar novas e diferentes interpretações daquelas que o texto, no seu 

formato original, permitiria ao leitor alcançar. Assim, tentativas de simplificação, 

muitas vezes, resultam em um texto que é mais difícil de compreender e perceber 

que esse mesmo texto é autêntico. Como os textos, até mesmo gráficos e tabelas, 

apresentados em livros didáticos de LI, para escolas públicas, que se revelam 

simplificados/adaptados, demonstrando, ao mesmo tempo, menos uso de 

substituições, reticências e coesões lexicais; em geral, elementos muito relevantes 

para a coerência e entendimento dos textos. 
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Gilmore (2007, p. 103), em sua visão geral de materiais autênticos e 

autenticidade na aprendizagem de LE, opõe-se aos “materiais artificiais de livros 

didáticos tradicionais” – e/ou textos adaptados – que exibem uma “amostra escassa 

e frequentemente distorcida da língua-alvo”. A objeção é que a língua é artificial, ou 

mais especificamente, o uso da linguagem é artificial. Para o autor, são os materiais 

autênticos que oferecem muito mais riqueza no processo de aprendizagem para os 

alunos.  

Entretanto, não se trata de desqualificar o texto simplificado/adaptado como 

um todo. Mas sim, de enfatizar, por parte do educador, a necessidade de 

proporcionar ao aprendiz o contato e a exposição de materiais de uso real. Pensa-

se, ainda, que a adaptação e os recortes não devem ser realizados no material 

didático, isto é, no texto em si, mas sim na forma, na metodologia de como esse 

texto vai ser trabalhado (WIDDOWSON, 1978), para que ele dê as condições 

necessárias no processo de realização da leitura e na contextualização do conteúdo 

exposto no texto.   

Assim, é preciso reconhecer que não é, pura e simplesmente, a apresentação 

de um texto autêntico que trará a significação daquele momento de ensino, com o 

alcance de resultados promissores, mas sim o conjunto da obra, ou seja, a ligação 

entre o material apresentado (os textos autênticos) e a forma (a metodologia) como 

que esse será apresentado e trabalhado com os alunos em sala de aula.  

Dessa forma, apoiando-se na afirmação de Senior (2005) apud Oyola (2011), 

aos estudantes precisam ser fornecidos materiais autênticos, com apoio pedagógico 

e objetivos claros, para que eles possam, gradativamente, se sentir confiantes em 

abordar o conteúdo do material de acordo com seus conhecimentos e suas 

habilidades. Segundo Berardo (2006, p. 62), “só porque ele é em inglês não 

siginifica que ele seja útil”.  

Na perspectiva de Nuttall (1982), na maioria das situações, quando alguém lê 

um texto, o indivíduo não está interessado na pronúncia, na sua forma, ou nas 

estruturas gramaticais utilizadas, mas na mensagem nele contida. Assim sendo, o 

termo autêntico passa a significar as razões que estão relacionadas não apenas 

com a aprendizagem da língua, mas com os objetivos que se traça com o ato 

daquela leitura e o uso que se faz dos significados extraídos a partir do texto para a 

vida cotidiana. 
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Nesse sentido, bem como salientado na sessão anterior, o texto apenas se 

tornará real em termos de compreensão linguística e de significação das ideias, a 

partir do momento que os leitores atribuírem sentido (por meio das diversas 

interpretações, da gama de experiências vivenciadas e do conhecimento de mundo 

internalizado) e gradual autenticidade ao texto, por meio da interação e engajamento 

discursivo.  

Todavia, diante dos diversos autores, citados aqui, que defendem o uso de 

materiais autênticos, é relevante apresentar, também, os posicionamentos daqueles 

que divergem dessa metodologia no ensino-aprendizagem de línguas e/ou 

questionam o seu uso em sala de aula.  

Alguns autores, por exemplo, não concordam com a utilização de textos 

autênticos para níveis básicos de proficiência na língua-alvo. De acordo com 

Guariento e Worley (2001), materiais autênticos podem ser frustrantes, confusos e 

desmotivantes, porque eles são muito difíceis para os estudantes de nível mais 

baixo, o que afeta no seu processo de compreensão. Porém, eles acrescentam que 

“a questão [...] não é se textos autênticos devem ser utilizados, mas quando e como 

eles devem ser introduzidos”14 (GUARIENTO & MORLEY 2001, p. 348). Ou como 

argumenta Cardew (2006), citado em Tatsuki (2006, p. 03), “apenas porque os 

materiais são autênticos, isso não é garantia de que a lição vai ser bem sucedida. 

Serão os materiais ‘bem’ ensinados pelo(a) professor(a)? Os alunos responderão 

positivamente aos materiais?”15 

Já Grellet (1981) salienta que propiciar aos alunos a leitura de textos 

autênticos, não, necessariamente, significa expor a eles uma tarefa mais difícil, isso, 

na verdade, dependerá bem mais das atividades propostas do que do texto em si.  

Referindo-se aos diferentes níveis de proficiência apresentados pelos 

aprendizes de uma LE, Duda & Tyne (2010) mencionam em seu artigo, entitulado 

Authenticity and Autonomy in Language Learning, desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores do Center for Reasearch and Applications in Language Teaching 

(CRAPEL), da Universidade de Nancy, na França, que materiais autênticos podem 

                                            
14 Do original: the question [...] is not whether authentic texts should be used, but when and 
how they should be introduced. (Tradução da pesquisadora) 
 
15 Do original: just because the materials are authentic, this is no guarantee that the lesson 
will be successful. Will the materials be taught 'well' by the teacher? Will the learners 
respond positively to the materials?. (Tradução da pesquisadora) 
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ser utilizados por iniciantes ou alunos de nível intermediário. A ideia básica é de que 

o baixo nível de domínio da língua-alvo não deve afetar a capacidade do aluno em 

acessar esse tipo de material. Pelo contrário, materais autênticos podem sim ser 

utilizados com os alunos de baixo nível, desde que lhes sejam apresentados de 

maneira apropriada. Sendo capaz de reunir a compreensão do texto e o 

conhecimento prévio do aluno sobre tal, de modo que a discussão seja desenvolvida 

de acordo com o nível, o rítmo e o interesse do próprio aprendiz (GRELLET, 1981; 

HARMER, 2001; MISHAN, 2005). 

 Acredita-se, também, que se ao aluno for informado de antemão que não se 

espera que ele compreenda por inteiro as mensagens contidas nos textos, 

consequentemente, se sentirá mais tranquilo em lhe dar com o material apresentado 

e a sua linguagem e, estará, indiretamente, abrindo brechas para aceitação do 

contato com um material autêntico, descobrindo, de maneira paulatina, a informação 

de uma passagem real.  

Contudo, após uma breve revisão desses estudos, parece claro que existem 

divergências teóricas para a definição do termo “texto autêntico” e da sua relação 

com a maneira com que os materiais/textos são utilizados em aulas de línguas, e 

que outros aspectos como os alunos, o professor, e a situação do ensino podem 

influenciar na sua caracterização como tal.  

Segundo argumentam Hutchinson & Waters (1987), citados em Taylor (1994, 

p. 02), “não devemos estar à procura de algum conceito abstrato de autenticidade, 

mas sim o conceito prático de aptidão para o propósito de aprendizagem”16. Além 

disso, vê-se que a autenticidade de textos ou materiais pode, de certa forma, 

alcançar uma definição, mas quando vamos para além do texto, a autenticidade é 

muito mais uma questão de interpretação. Essa, por sua vez, parece ser fonte de 

grande parte da confusão em torno da conceitualização do termo. 

Contudo, tem-se aqui o cuidado de tentar expressar a concepção de textos 

autênticos que mais se enquadra com os objetivos deste trabalho. Acredita-se que o 

texto qualificado como autêntico e aplicado em sala de aula de LE insere-se como 

um material que carrega e é influenciado por uma linguagem viva/real, alcançada na 

naturalidade dos ambientes sociais, que permite ao aluno/leitor a construção de uma 

interpretação livre do sentido do texto, buscando envolvê-lo na comunicação consigo 

                                            
16 Do original: We should not be looking for some abstract concept of authenticity, but rather 
the practical concept of fitness to the learning purpose. (Tradução da pesquisadora) 
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mesmo e com o(s) outro(s), tornando, assim, o espaço da sala de aula um ambiente 

estritamente social. Além disso, considera-se, também, a ideia tradicional aplicada 

por outros autores, citados anteriormente, de que os textos autênticos não obtêm 

uma finalidade pedagógica em si, mas um propósito social (materiais provenientes 

dos meios de comunicação social), o que auxilia no desenvolvimento da habilidade 

de leitura e na compreensão crítica do/no mundo. 

 
 

2.2 A importância da utilização de textos autênticos na prática de leitura no 
ensino da LI 

 

“oferecem a melhor fonte de informações ricas e variadas para os 
aprendizes de língua estrangeira. [...] têm efeito sobre fatores 

afetivos essenciais à aprendizagem, como a motivação, a empatia e 
o envolvimento emocional. [...] se prestam a uma abordagem 

naturalista e [...] estimulam o processamento do cérebro como um 
todo o que pode resultar em uma aprendizagem duradoura”. 

(MISHAN, 2005, p.41-42). 
 

Enfatizando o que foi, rapidamente, pincelado no tópico anterior, acredita-se 

que a utilização do texto autêntico em sala de aula é amplamente favorecida por um 

valor intrinsecamente motivador (PEACOCK, 1997), posicionando-se como um fator 

a ser considerado no desenvolvimento da leitura em sala de aula de Língua Inglesa 

(LI). Esse tipo de texto, por meio das associações e inferências, requer do aluno-

leitor o desenvolvimento de estratégias na compreensão do significado do texto, 

provoca a postura de um olhar analítico e a comparação entre culturas17 durante o 

processo da leitura. Com isso, acredita-se no alcance da contextualização na/da 

aprendizagem de uma LE. 

Por uma perspectiva similar Oyola (2011), citando Phillips & Shettlesworth 

(1978) e Peacock (1997), argumenta que materiais autênticos têm efeitos positivos 

na autoestima dos alunos, porque eles obtêm uma apresentação, intrinsecamente, 

                                            
17 Segundo Moran (2001, p. 24) cultura é a “[...] forma evolutiva de vida de um grupo de 
pessoas que consiste em um conjunto compartilhado de práticas associadas a um conjunto 
compartilhado de produtos, baseado em um conjunto compartilhado de visões de mundo e 
estabelecidas em um contexto social específico. Do original: […] the evolving way of life of a 
group of persons, consisting of a shared set of practices associated with a shared set of 
products, based upon a shared set of perspectives on the world and set within specific social 
context. (Tradução da pesquisadora) 
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mais motivadora e interessante do que os materiais criados, especificamente, para 

fins didáticos. O autor, mais adiante, traz a ideia de que o fornecimento de fontes 

para a aprendizagem de línguas na mídia e nos sites é vasto e prático. Assim, 

considera-se que, apesar de jornais, revistas e qualquer outra fonte de material 

autêntico impresso sejam rapidamente alcançados, a internet é atualizada 

continuamente e reconhecida como um instrumento mais visualmente estimulante e 

interativo, promovendo, dessa forma, uma abordagem mais ativa para a leitura, ao 

invés de um processo passivo. Além disso, eles [os textos] se relacionam 

intimamente com os interesses dos estudantes de língua.  

Em relação à motivação, Alsadah (2012), apud Gardner e Lambert (1972), 

menciona que essa é a razão pela qual “aprendizes inseridos” tendem a aprender e 

alcançar seus objetivos no processo de compreensão de uma cultura-alvo. O autor 

acrescenta dizendo que “aprendizes inseridos” são estudantes que têm uma 

perspectiva privilegiada da cultura. Com essa perspectiva, eles são mais propensos 

a engrenar com/na cultura-alvo, e isso pode aumentar o seu desejo de aprender a 

língua. 

Os materiais autênticos proporcionam informações culturais e sociais sobre a 

língua-alvo e expõem os alunos a utilizarem a linguagem real, ao invés de materiais 

criados, limitados, estruturados e destinados a satisfazerem algum propósito 

pedagógico. As implicações dessa são as seguintes: tem-se um material que é 

autêntico em termos de produção e não “simplificado” como tal (ou seja, é um 

contato efetivo com a língua e uma verdadeira troca de conhecimentos que ocorre e 

não um elemento criado para fins de aprendizagem), e que pode apresentar 

características assertivas para o aluno ao adquirir a língua-alvo, seja qual for o 

objetivo da atividade ou a complexidade do material.  

Para mais, eles permitem abordagens mais criativas para o ensino-

aprendizagem, independência encorajadora, autonomia e singularidade nos/para 

estudantes e professores de uma LE e que, embora sejam utilizados na sala de 

aula, foram produzidos em um contexto real de comunicação entre falantes da 

língua-alvo.  

Pensando nessas qualidades foi elaborado, pela autora, um pequeno quadro 

apresentando as possíveis vantagens da utilização de textos autênticos em sala de 

aula, mais especificamente de LI, de acordo com as concepções apresentadas por 

Hyland (2003), em seu livro “Escrita na segunda língua”, e Berardo (2006), em seu 
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artigo intitulado “O uso de materiais autênticos no ensino da leitura”. Segue-se 

assim: 

  

Quadro 1 – As principais vantagens da utilização de textos autênticos na sala de 
aula de LE 

 

 
Quadro 1 - As principais vantagens da utilização de textos autênticos na sala de aula de LE 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora de acordo as concepções de Hyland (2003) e Berardo 
(2006). 

 

Apesar de todas essas notas positivas, deve-se ter em mente a maneira mais 

apropriada de se trabalhar com esse tipo de abordagem em sala de aula, para que 

os pontos positivos não se convertam em negativos no momento da leitura e da 

socialização da temática. Dessa forma, o professor precisa estar atento a algumas 

observações, como, por exemplo: a) dar ao aluno oportunidade de praticar a língua; 

b) ajudá-lo a ganhar confiança; e c) auxiliá-lo a desenvolver as suas próprias 

habilidades e a encontrar informações necessárias dentro do texto.  
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É preciso estar atento, também, a algumas outras razões que envolvem a 

importância da aceitação da utilização desses textos em sala de aula de LI. Uma 

delas é perceber como esse tipo de texto desestabiliza o controle e o ambiente 

“seguro” de aprendizagem de uma língua, ou seja, como ele leva os alunos e, até 

mesmo o professor, a saírem dos seus estados de conforto e rotina em sala de aula, 

simplesmente por não encontrarem uma linguagem artificial, mas do mundo exterior, 

com uma linguagem natural, bem como é utilizada.  

De acordo com Harmer (2001, p. 205), “é quando os alunos entram em 

contato com a linguagem real que eles têm que trabalhar duro para entender”. Para 

o autor, isso ocorre porque os textos autênticos, provavelmente, consistem na 

linguagem que os alunos vão encontrar fora dos limites da sala de aula e, portanto, 

concebem-na como uma linguagem que lhes apresentará desafios genuínos. 

Nas concepções de Berardo (2006, p. 62) os “materiais autênticos devem ser 

o tipo de material que os estudantes precisam e querem ser capazes de ler quando 

viajarem, estudar no exterior, ou ao usar a linguagem em outros contextos que não 

seja a sala de aula”18. Ele continua dizendo que “materiais autênticos permitem que 

os alunos interajam com a língua, o conteúdo real e não a forma. Alunos sentem que 

estão a aprender uma língua-alvo, uma vez que esta mesma língua é encontrada 

fora da sala de aula”19 (BERARDO, 2006, p. 62). Nessa mesma perspectiva, 

Alsadah (2012) afirma que as salas de aula que não utilizam produtos autênticos, 

não alcançam as reais necessidades dos aprendizes; quanto mais genuíno e 

autêntico for o material utilizado no auxílio da aprendizagem, mais benefícios para o 

aluno (MISHAN, 2005).  

Cabe ao professor de línguas, portanto, buscar desenvolver estratégias e 

recursos que auxiliem os alunos na compreensão da língua em questão, no sentido 

de direcioná-los ao uso do conhecimento adquirido em seu cotidiano, não somente 

dentro, mas também, fora do âmbito escolar.  

Reafirma-se, portanto, que os textos autênticos são especialmente 

importantes para o processo de leitura no ensino-aprendizagem da LI, uma vez que 

                                            
18 Do original: Authentic materials should be the kind of material that students will need and 
want to be able to read when travelling, studying abroad, or using the language in other 
contexts outside the classroom. (Tradução da pesquisadora) 
 
19 Do original: Authentic materials enable learners to interact with the real language and 
content rather than the form. Learners feel that they are learning a target language as it is 
used outside the classroom. (Tradução da pesquisadora) 
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desempenham um ambiente de imersão e fornecem um contexto real de interação 

com a língua e o contexto, proporcionando, então, um elo entre o que o aluno 

aprende e sua vivência.  

Tendo em vista esse aspecto, utilizar nas aulas de LI materiais autênticos 

significa auxiliar o aluno a desenvolver as habilidades que lhes serão úteis na vida 

real e o modo mais adequado de se exercitar uma habilidade parece ser o de 

praticá-la em sala de aula. Assim, pesquisas reforçam a ideia de que trabalhar para 

o desenvolvimento da habilidade de leitura, por meio de textos autênticos, por um 

viés crítico, pode se firmar como um fator colaborativo de resultados promissores no 

campo educacional. Nessa perspectiva, a utilização de materiais autênticos, no 

ensino, parece ser, dessa maneira, ainda mais profícua, vantajosa e necessária.  

Esse processo, no entanto, é árduo e complexo e para o seu desenvolvimento 

não basta criar alguns exercícios de forma improvisada; é, pois, um processo que 

requer tempo, estudo e dedicação por parte do professor que se propõe a realizá-lo.  

A utilização de materias autênticos representa uma mudança importante no 

âmbito metodológico, em geral no meio educacional, que de acordo Kumaravadivelu 

(2006), faz parte da Era Pós-Método. Nessa, o professor não é mais visto como 

passivo, o qual apenas segue livros didáticos e programas propostos, em sua 

maioria, por outras pessoas, como estudiosos, ou até mesmo os diretores e/ou 

coordenadores da instituição, mas sim, como um elaborador operante de atividades 

e práticas de desenvolvimento de potencialidades; encaram-se, aqui, como 

atividades/práticas mais significativas.  

Nesse sentido, o professor tem a autonomia de saber como agir dentro dos 

limites institucionais, impostos pelos currículos e pelos livros didáticos, 

desenvolvendo uma abordagem crítico-reflexiva sobre a sua própria prática de 

ensino. 
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3 CONSTRUINDO UM LUGAR PARA A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Nesta terceira seção serão esclarecidas as particularidades metodológicas 

vinculadas ao projeto de intervenção proposto. Assim, serão descritas as suas 

características em relação à área de estudo e às abordagens metodológicas 

adotadas. Além disso, por um olhar mais detalhado apresentar-se-ão as 

minudências de tal proposta, tais como: a justificativa da proposta, o contexto para o 

qual é sugerida, o público-alvo e os seus objetivos. Por fim, serão expostas as 

maneiras como realizar o planejamento do projeto, com vista ao desenvolvimento da 

criticidade, os recursos, o passo a passo para aplicação das atividades em sala de 

aula e as possíveis formas de avaliação.   

 
 

3.1 Ponto de partida  

 
Preliminarmente, este estudo está amparado nos princípios reflexivos da 

Linguística Aplicada Crítica (LAC) – área que perpassa pelos estudos da Linguística 

Aplicada (LA) – a qual fornece subsídios teóricos e metodológicos úteis à discussão 

das ações propostas, principalmente, ao adotar uma postura mais crítica e 

compromissada com as questões sociais e relativas à prática da linguagem, assim 

como menciona Moita Lopes (2008), ao enquadrar o ato de pesquisar e pensar 

alternativas para a vida social como partes intrínsecas dos novos modos de teorizar 

e fazer LA. 

A partir do momento em que a questão social começou a ser problematizada 

e o processo de produção de conhecimento passou a ser visto como uma 

construção social, que progressivamente sofre mudanças, ocorreu uma ruptura com 

o positivismo20 e o estruturalismo21, paradigmas do pensamento iluminista europeu, 

                                            
20 De fundamento filosófico, sociológico e político, o positivismo, engendrado principalmente 
por Auguste Comte – um dos principais representantes do pensamento positivista –, 
distanciava-se dos princípios teológicos e metafísicos na tentativa de justificar os fenômenos 
humanos. Para este pensamento, o objetivismo é preconizado em detrimento do 
subjetivismo, principalmente, ao privilegiar o método científico experimental como 
comprovação de teorias. E, Rajagopalan (2007) menciona que para a LA, a notável 
concepção da “neutralidade” do cientista, nada mais é do que uma forte influência do 
positivismo que se instaurou na época em que a Linguística se estabelecia como disciplina 
autônoma.   
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os quais Pennycook (1998) propôs um rompimento com esses dois 

posicionamentos, por meio da perspectiva da LAC, no intuito de alcançar o caráter 

histórico, social, político e cultural da língua.  

Esse caráter social da LA é abordado, também, por Rajagopalan (2003), que 

acredita na primordialidade do envolvimento dos linguistas com questões de 

interesse social em um período de novas realidades e, consequentemente, grandes 

mutações. O autor ainda, em um artigo22, realizado por Lisboa (2012), sobre a 

evolução da LA, ressalta que quando se refere a uma linguística crítica, sua 

preocupação maior está no envolvimento dessa para as questões práticas; não a 

simples aplicação da teoria para fins práticos, mas o de pensar a própria teoria de 

maneira diferente, nunca ignorando o fato de que o trabalho dos linguistas necessita 

obter alguma relevância, tanto para eles, como pesquisadores ativos na busca de 

conhecimentos significativos, quanto e, principalmente, para a sociedade de modo 

geral.  

Dessa forma, é possível afirmar que os estudiosos dessa abordagem se 

aproximam ainda mais da área das ciências humanas e sociais, bem como de 

identidade, de territorialidade, de cognição, de poder, de políticas, de ideologias, 

etc., temas que se solidificam e naturalmente se tornam interligados.  Para tanto, 

dialogam com as descobertas de uma variedade de campos, tais como a 

Antropologia, a Teoria Educacional, a Psicologia e a Sociologia, entre outros, para 

atingir os seus mais variados objetivos, mantendo, então, uma forte característica 

multidisciplinar. Assim, a LAC, dentro de seus diferentes campos de investigação, 

acompanha o indivíduo nas diversas esferas de relação social em que ele está 

inserido.  

Consequentemente, essa nova postura trouxe à LA a necessidade de 

analisar, também, as práticas sociais da língua(gem), além de fazer com que os 

seus estudos progredissem em direção a novas abordagens conceituais e processos 

                                                                                                                                        
21 O Estruturalismo na Linguística foi construído, portanto, sobre a recusa em levar em 
consideração o que existe de social na língua (CALVET, 2002) e, ainda, crê-se que o rigor 
do formalismo é que viabiliza a comunicação, não dando lugar as inferências como 
elementos que justificam as estruturas linguísticas. 

 
22 Artigo realizado por Wandré Lisboa para a Revista Conhecimento Prática: Língua 
Portuguesa, o qual tem por título: “Por uma Linguística Aplicada a serviço da Educação 
Básica”. Disponível em: <http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-
ortografia/35/artigo255373-5.asp>. Acesso em: 27 de fev. 2016. 
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educacionais, bem como ao estabelecimento de novos objetos de pesquisa. Logo, 

Pennycook (2008) apresenta a LAC não como um método ou técnicas variadas de 

pesquisa, mas a revela como: 

 

[...] uma abordagem mutável e dinâmica para as questões da 
linguagem em contextos múltiplos [...]. Em vez de ver a LAC como 
uma nova forma de conhecimento interdisciplinar, prefiro 
compreendê-la como uma forma de antidisciplina ou conhecimento 
transgressivo, como um modo de pensar e fazer sempre 
problematizador. (PENNYCOOK, 2008, p. 67). 

 

É necessário entender, portanto, que essa abordagem se instaurou como 

fruto do pensar e interpretar crítico-reflexivo da(s) realidade(s), por meio de um olhar 

que ultrapasse tudo aquilo que se pode ver e tudo aquilo que se quer ver. Fronteiras 

que ultrapassam o conhecimento trivial e que alcançam as diversas áreas do 

conhecimento de maneira transdisciplinar, isso é o que constitui a LAC.  

Desse modo, por meio de um posicionamento questionador (RAJAGOPALAN, 

2004), de uma natureza humanista (PENNYCOOK, 2001; OLIVEIRA, 2005) e por 

uma pesquisa interpretativista (MOITA LOPES, 1994; CELANI, 2005) – a qual 

busca, subjetivamente, entender, descrever ou interpretar o objeto de estudo – a 

LAC tem adquirido um posicionamento inovador de investigação. Reconhece-se que 

os significados são desenvolvidos pelo homem, ao interpretar e reinterpretar o 

mundo à sua volta e que por meio dessa prática é possível alcançar múltiplas 

realidades e não apenas uma única, bem como notabiliza Moita Lopes (1994).  

A LAC, portanto, entende que a relação do aluno com as suas mais diferentes 

propriedades – a língua(gem), sua ideologia, sua cultura, etc. – extrapola a sala de 

aula e o universo escolar e acompanha o indivíduo nas diversas esferas de relação 

social em que ele está inserido, a fim de se ter, em seus registros de intervenção 

social, uma compreensão, se não integral, ao menos mais próxima do contexto 

sociocultural em que se inserem as práticas discursivas e o aprendizado escolar. 

Diante do que foi apresentado sobre a visão da LAC, a presente pesquisa 

insere-se nessa perspectiva e considera alternativas mais humanas no processo de 

tentar desenvolver uma teoria epistemológica e metodológica, fortemente orientada 

para a intervenção, na qual a pesquisadora tenta enxergar a complexidade do 

problema que a cerca por intermédio de uma postura crítica, inclinada para a 
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mudança social (KLEIMAN, 1998), conhecedora, contudo, da ausência de 

neutralidade intrínsecas a qualquer campo do conhecimento.  

Para tanto, nesta pesquisa, por meio das observações salientadas, procura-

se considerar aspectos subjetivos, por intermédio de uma abordagem qualitativa. 

Sabe-se que nas produções dos últimos anos, encontra-se um grande número de 

publicações que se inserem no campo da pesquisa qualitativa, alcançando uma 

posição de prestígio em diversas áreas do conhecimento, além de manter a 

flexibilidade necessária em relação aos objetos de pesquisa. Flick (2009), no seu 

entendimento, afirma que é cada vez mais complexo definir de forma absoluta a 

pesquisa qualitativa, obtendo a aceitação dos pesquisadores do campo. Segundo o 

autor, a pesquisa qualitativa não é, apenas, a pesquisa não quantitativa, valendo-se 

de uma identificação própria ou, até mesmo, de diversas identidades.  

Observa-se, todavia, que o método quantitativo, juntamente com o paradigma 

positivista, acompanhou e influenciou a LA por muito tempo. Nesse caso, convém 

salientar os aspectos que caracterizam essas duas abordagens: quantitativa e 

qualitativa. Ambas se concretizam por meio de generalizações e análises 

estatísticas e traçam como objetivo considerar o produto da aprendizagem, ao 

investigar proposições pré-estabelecidas (MOITA LOPES, 1994; OLIVEIRA 2005). 

De uma forma geral, os estudos de campo quantitativos não consideram 

aspectos típicos de um contexto particular que envolve sujeitos, todos carregados 

por questões sociais, políticas, históricas, econômicas e culturais. A pesquisa 

quantitativa faz uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações, utilizando-se de técnicas estatísticas, objetivando resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação (DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008).  

Por outro lado, a abordagem qualitativa, segundo Cappelle et al. (2003), 

constitui-se como enfoques voltados para a presença ou para a ausência de uma 

particularidade, ou conjunto de várias particularidades, nos dados analisados, na 

busca de ultrapassar uma aquisição simplesmente descritiva do processo 

quantitativo, para atingir interpretações mais intensas com base na inferência 

(BARDIN, 1979; MINAYO, 2000 apud CAPPELLE etal, 2003).  

Segundo Teixeira (2006), 
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[...] na pesquisa qualitativa, o social é visto como um mundo de 
significados passível de investigação e a linguagem dos atores 
sociais e suas práticas as matérias-primas dessa abordagem. É o 
nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e 
valores, que se expressa pela linguagem comum e na vida cotidiana, 
o objeto da abordagem qualitativa. (TEIXEIRA, 2006, p.140). 

 

Essa abordagem qualitativa, então, diferentemente da quantitativa, procura 

proporcionar aos pesquisadores um meio de apreender as relações sociais em 

determinados contextos, de uma forma correspondente ao tipo de problema de 

pesquisa proposto. Para Flick (2009), 

 

[...] os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa [...] consistem na 
escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no 
reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas 
reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como 
parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade de 
abordagens e métodos. (FLICK, 2009, p. 23). 

 

Vale salientar, entretanto, que na escolha da abordagem quantitativa ou 

qualitativa, o mais importante do que buscar nomear o método, é descobrir sua 

utilidade e procurar adequá-lo ao objeto que se propõe estudar. Além disso, é 

indispensável seu uso com precisão e rigor científico e ter certeza do tipo de análise 

que o método possibilita construir (FLICK, 2004). Na verdade, ambos os paradigmas 

têm por valores fundamentais a confiança, a responsabilidade, a veracidade, a 

qualidade, a honestidade e a respeitabilidade (CELANI, 2005).   

Entende-se que, os aspectos relacionados à sala de aula, mesmo cada uma 

sendo carregada por especificidades únicas, refletem no contexto educacional como 

um todo, por, principalmente, ser um espaço amplo e particular em que se 

configuram aspectos sociais, culturais, institucionais e/ou individuais, os quais são 

todos significativos e influenciáveis para obtenção de uma análise mais completa. 

Nesse sentido, Celani (2005, p.106) destaca que “o paradigma qualitativo [...], 

particularmente, quando de natureza interpretativista, nos remete ao campo da 

hermenêutica, no qual a questão da intersubjetividade é bastante forte”. Assim, a 

pesquisa qualitativa não ignora conceitos, descrições e/ou interpretações das 

realidades desenvolvidas pelos atores sociais envolvidos, uma vez que tanto o 

pesquisador quanto os pesquisados são seres ativos, reflexivos e essencialmente 

subjetivos (CAMERON, 1992), além de não aceitar que a realidade seja algo externo 
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ao sujeito (ANDRÉ, 2009). Ela [a pesquisa qualitativa] é, portanto, centrada no 

processo de sistematização do conhecimento, valorizando a inter-relação entre os 

participantes no âmbito da pesquisa, ou seja, professor e aprendizes que, 

interagindo entre eles, compartilham conhecimentos e experiências.  

Dessa forma, por meio das escolhas metodológicas e dos aspectos 

epistemológicos, na tentativa de responder às perguntas da pesquisa, este estudo 

enquadra-se aos procedimentos discutidos nesta seção, caracterizando-se, portanto, 

como uma pesquisa interpretativista, qualitativa e reflexiva. Resume-se, desse 

modo, na investigação e problematização da importância de um agir pedagógico 

preocupado com a formação de cidadãos e os princípios da criticidade frente ao 

contexto de ensino-aprendizagem de LI, em escolas públicas.  

 
 

3.2 Estrutura da proposta didática de intervenção 

 

Nesta seção será apresentada a proposta de intervenção didática que foi 

pensada e elaborada pela pesquisadora. Essa proposta, direcionada aos 

professores da educação básica, que trabalham especificamente com o ensino de LI 

no contexto público, foi desenvolvida a partir de uma abordagem crítica-reflexiva e 

do conceito de texto autêntico defendido neste estudo. Nesse sentido, para gerar 

subsídios na abordagem da proposta em questão, serão expostas as características 

estruturais que a compõem, tais como: a justificativa, o contexto para o qual se 

propõe intervir, o público-alvo e seus objetivos (geral e específicos). 

 
 

3.2.1 Justificativa 

 

Conhecer e aprender uma LE é, hoje, considerado um requisito para o 

exercício de uma cidadania plena. Sabe-se que o ensino de LI propicia ao aluno a 

oportunidade de engajamento e interação no mundo social, além de oportunizá-lo a 

aproximação com outras civilizações e culturas; competência enfatizada como um 

dos principais baluartes no processo de aquisição de uma língua.  Entretanto, para 

que se viabilize esse ensino de maneira significativa é preciso pensar na construção 

de alternativas concretas que representem, na prática, iniciativas motivacionais de 
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aprendizagem e que auxiliem, relevantemente, no processo do acesso ao 

conhecimento.  

Pennycook (1998, p. 29), discutindo sobre o ensino-aprendizagem de línguas, 

faz a seguinte observação: “o ensino de língua há muito tempo tem-se debatido com 

a questão do conteúdo, isto é, além da língua em si, do que mais uma aula de língua 

deve tratar?”. Tal questionamento corrobora para uma constante e atual discussão 

acerca da visão tradicional do ensino de LI, principalmente em escolas públicas. 

Segundo os PCN/LE (1998), grande parte das propostas educacionais no 

ensino de línguas, em geral, ainda exploram as estruturas gramaticais fora de 

qualquer contexto real de comunicação. Ou seja, assim como salientado no capítulo 

1 deste estudo, a gramática é vista, todavia, como algo desvinculado das situações 

de contato interpessoal e os textos utilizados, em sua maioria, não estão disponíveis 

no meio social, logo na vida real dos alunos, bem como artigos, revistas, músicas, 

etc.  

Observa-se que a prática de leitura em sala de aula, especificamente em 

escolas públicas, perde-se em meio a tantas outras que contemplam o ensino-

aprendizagem de uma língua, acontecendo de forma tímida um trabalho que deveria 

investir nas competências necessárias para realização de uma leitura proficiente. 

Dessa forma, acredita-se que essa atividade precisa ser desenvolvida por meio de 

uma visão mais crítica e discursiva, que oportunize a interação entre o aluno, o texto 

e o mundo que o envolve. 

A partir dessa reflexão, foi elaborada uma proposta de intervenção didática 

aos professores da área de LI, de escolas públicas, pensando na possibilidade de 

tentar reverter esse quadro por uma perspectiva crítica, na prática de leitura em sala 

de aula, concebida como uma importante e influenciadora atividade de/para 

formação dos aprendizes. Dessa forma surgiram tais questionamentos: Que tipo de 

texto apresentar aos alunos? E para qual finalidade?   

Já no capítulo 2, deste trabalho, propõe-se para a realização desse processo 

o uso de textos autênticos, os quais são apresentados e defendidos como materiais 

não preparados para fins de aprendizagem em si, mas carregados de intenções e 

elementos sociais (NUNAN, 1989; LITTLE etal, 1989; BRUN, 2004; TOMLINSON, 

2011), que se constituem a partir de uma visão de linguagem mais viva, natural e 

próxima do contexto real dos aprendizes (LARSEN-FREEMAN, 2000; HOLDEN, 

2009), facultando, assim, a formação do desenvolvimento crítico-reflexivo, a 



69 

 

autonomia e a prática interacional dos participantes (MISHAN, 2005; BERARDO, 

2006). 

Repensar, pois, o ensino de inglês na escola pública e mobilizar os 

professores a enfatizarem o ensino de leitura é ação indispensável, visto que na 

verdade a prática de ensino de uma língua não se constroe apenas pelos seus 

elementos linguísticos, mas se encontra fortemente arraigada como uma disciplina 

capaz de influenciar na formação de um cidadão crítico, reflexivo e participativo na 

sociedade em que atua. Dessa forma, a leitura se faz como fonte de diálogos com 

aquilo que o aluno vivencia dentro e fora do ambiente de sala de aula, podendo, por 

meio da interação com os sujeitos integrantes desse espaço educacional, realizar ou 

ao menos influenciar a (des)(re)construção de significados.   

Acredita-se a partir dessa proposta que é possível organizar uma atividade de 

leitura em LI dentro da realidade da sala de aula. Cabe ao professor, contudo, tentar 

superar as diversas limitações que o rodeia e desbravar esse universo de ofertas e 

possibilidades textuais do contexto real dos aprendizes, oferecendo melhores 

oportunidades de acesso a LI, com instrumentos que estão ao alcance social.  

 
 

3.2.2 Contexto 

 

Inicialmente, questiona-se: por que pensar no contexto da escola pública? A 

pesquisadora do presente estudo tem por consciência a importância do papel que a 

escola pública assume diante do processo de desenvolvimento do pensar crítico-

reflexivo do aluno e da formação da cidadania, uma vez que, na realidade atual do 

país, são nesses contextos que se inserem e se manifestam as diversas realidades 

de cada aluno, com suas mais diferentes características, necessidades e ambições.  

Libâneo (1998, p. 192) enfatiza a ideia de que “a escola deve continuar 

investindo na ajuda aos alunos a se tornarem críticos, a se engajarem [...] na 

mudança da realidade em que vivem e no processo de desenvolvimento nacional, e 

que a escola os capacite a desempenhar esse papel”.  

Nessa perspectiva, considera-se, neste estudo, a sala de aula um ambiente 

de relações autênticas. Breen (1985), criticando as formas de aprendizagem em sala 

de aula de LI, com diálogos pré-fabricados e exercícios mecânicos bastante comuns 

nesse contexto, defende que a sala de aula, por estabelecer um ambiente social 
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onde as pessoas, em um mesmo espaço, comunicam-se e aprendem a se 

comunicar, deve ser autêntica por si só, ao oportunizar momentos de interações 

reais entre os aprendizes e a discussão de estratégias de aprendizagem.  

Certifica-se que é no seu contexto de ensino que o aluno precisa ter 

condições para desenvolver a autonomia, a aprender a pensar por si próprio, a se 

colocar no mundo com seus pensamentos e por intermédio da sua voz elucidar suas 

opiniões. Logo, reconhece-se, neste trabalho, a sala de aula de inglês como um 

espaço atrelado ao desenvolvimento dessas muitas e significativas atuações. 

Em face de tantos desafios e limitações que perpassam o ensino de LI no 

país, citados anteriormente nesta pesquisa, é perceptível que o interesse do estudo 

do processo de ensino-aprendizagem de uma língua, em escolas públicas, tem 

aumentado. Esse amplo desenvolvimento que vem ocorrendo na pesquisa, acerca 

do ensino de línguas, vem influenciando estudiosos da área, como Celani (1989), 

Leffa (2001) e Moita Lopes (1996), a refletirem sobre as múltiplas análises dos 

métodos e abordagens utilizados pelos professores de LI. Além disso, são 

redirecionados estudos tanto com relação à necessidade dos alunos como aos 

aspectos históricos e culturais do ensino.  

É assim que esta pesquisa vem adotar o contexto de sala de aula de LI, nas 

escolas públicas, como o ambiente principal para desenvolver a proposta elaborada, 

além de desejar com que este estudo venha ampliar o número de pesquisas 

direcionadas para esse campo de atuação, visto que se enquadra, todavia, como 

uma área carente de indicações metodológicas para o auxílio da prática do professor 

em sala de aula.  

É importante pensar, portanto, que novos olhares necessitam ser 

direcionados ao ensino da LI, pensando sempre na possibilidade do professor fazer 

um trabalho transformacional e voltado para a formação do aluno. Com isso, é 

necessário sempre refletir no modo como o aluno pode recepcionar a proposta 

metodológica apresentada, colocando-se em seu lugar e descobrir o real motivo de 

se estar aprendendo essa língua. Dessa forma, por meio de uma prática 

incentivadora e significativa, o processo de ensino da língua em questão se 

constituirá de novos sentidos e é essa soma de esforços que possibilitará o 

desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Assim, direciona-se o olhar a uma 

prática metodológica que respeite o aluno como sujeito cidadão em formação e 
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produtor de conhecimentos, e o ambiente educacional como espaço para descobrir 

e exercitar tais papéis. 

 

 

3.2.3 Público-alvo 

 

A proposta foi elaborada pensando nas condições e na realidade situacional 

dos alunos de escolas públicas, no ensino de LI. Sabe-se que há uma grande 

desvalorização e descrédito do ensino dessa língua por parte dos alunos que se 

inserem nesse contexto. Pois, é comum aulas com metodologias ou utilização de 

materiais didáticos que não atendem às expectativas dos alunos ou que não 

dialogam com a sua realidade, gerando essa desvalorização e o desinteresse pela 

disciplina (ver capítulo 1, tópico 1.1. O atual contexto do ensino da Língua Inglesa no 

Brasil: algumas percepções, p.22).  

Bzuneck (2001), se referindo à motivação desenvolvida no processo de 

aprendizagem, menciona que,  

 

[...] alunos desmotivados estudam muito pouco ou nada e, 
consequentemente, aprendem muito pouco. Em última instância, aí 
se configura uma situação educacional que impede a formação de 
indivíduos mais competentes para exercerem a cidadania e 
realizarem-se como pessoas, além de se capacitarem a aprender 
pela vida afora. (BZUNECK, 2001, p. 13)  

 

Nesse sentido, sugere-se uma metodologia que venha despertar o senso 

crítico-reflexivo do aprendiz e, consequentemente, a sua participação de maneira 

mais efetiva no contexto de aprendizagem, pois, acredita-se que a utilização de 

textos autênticos, a partir de uma perspectiva crítica, em sala de aula é uma forma 

de aproximar o aprendiz ao uso real da língua-alvo e do seu contexto social de 

ensino.  

 
 

3.2.4 Objetivo geral 

 

Constitui-se em evidenciar a prática de leitura no processo de ensino-

aprendizagem da LI, em um contexto público de ensino, a partir do uso de textos 
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autênticos, e identificar a sua viabilidade para o desenvolvimento de uma formação 

crítica/reflexiva dos aprendizes envolvidos no processo de ensino da língua em 

questão, por meio de sugestões metodológicas. 

 
 

3.2.5 Objetivos específicos 

 

 Apresentar a utilização de textos autênticos como um instrumento de auxílio 
para a prática de leitura, frente ao contexto de ensino-aprendizagem de LI; 
 

 Identificar de que modo o uso dos textos autênticos pode construir espaços 
de reflexão crítica no processo de leitura em aulas de inglês; 
 

 Instigar a prática discursiva no ambiente de ensino-aprendizagem, 
oportunizando o processo de interação; 
 

 Estimular a construção social de significados ao longo da leitura. 
 
 

3.3 Descrição metodológica da proposta de intervenção 

 

Para uma melhor compreensão, apresenta-se a seguir, respectivamente, as 

estratégias de elaboração do planejamento para a proposta de intervenção, em uma 

abordagem crítica-reflexiva, e o passo a passo para realização desse planejamento 

e sua aplicação em sala de aula, bem como as formas de avaliação para com os 

aprendizes. Esses direcionamentos não pretendem ser um conjunto de regras 

ordenadas, dando uma descrição exata do que se deve ou não fazer. Constituem, 

na verdade, em orientações para o professor que deseja, de fato, auxiliar no 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos aprendizes, apresentando a 

ele sugestões para elaboração do seu próprio planejamento.  

Convém esclarecer que o professor necessita estabelecer interesses em 

realizar a metodologia, sugerida neste trabalho, com o intuito de tentar suprimir o 

seu conjunto de habitus23 e procurar atuar como pesquisador de sua própria prática, 

                                            
23 Bourdieu (1991) conceitualiza esses habitus como práticas docentes baseadas na rotina 
que o profissional se encadeia ao longo dos anos e que ocasionam um estado de 
acomodação, dificultando, assim, o encontro do passo inicial para a busca de uma 
abordagem de ensino mais consciente e menos monótona. 
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a fim de poder transformá-la. Nessa perspectiva, Oliveira (2005), orientada pelos 

estudos de Moita Lopes (1996), enfoca na necessidade do professor tentar refletir 

criticamente sobre sua prática educacional, ao defender um programa de 

autoformação contínua, em que o professor realiza, progressivamente, um processo 

crítico-reflexivo sobre o seu próprio desempenho. Segundo Zeichner (2000), são os 

professores reflexivos que constantemente questionam a si mesmos o porquê de 

estarem a fazer o que fazem em sala de aula. Assim, o professor torna-se um 

espectador de si mesmo e passa a se autoinvestigar, adquirindo um papel 

consciente e disciplinador de suas realizações (LIBERALI, 1996).  

Adiante serão apresentadas, de forma mais detalhada, as estratégias para 

elaboração do planejamento da proposta apontada. Assim, serão descritos os 

recursos utilizados para a realização das atividades em sala e as possíveis formas 

de como conduzir a aplicação do planejamento no mesmo ambiente, com vista ao 

desenvolvimento da capacidade crítica-reflexiva do aluno.  

 
 

3.3.1 Recursos 

 

Partindo do pressuposto de que a proposta elaborada tenciona a utilização de 

textos autênticos, como instrumento pedagógico, visando à melhoria da prática da 

leitura em sala de aula de LI, utiliza-se como recursos, para a aplicação da referida 

proposta, aparelhos eletrônicos, tais como: data show, projetor multimídia ou TV 

pendrive e caixas de som, que permitirão a apresentação de diversos textos 

(impressos, sonoros, audiovisuais, em forma de slides para apresentação de 

imagens, etc.), os quais são sugeridos nas etapas de aplicação desta proposta. 

Considera-se, portanto, a grande variedade com que as produções culturais vêm se 

apropriando dessas linguagens – visuais, sonoras, táteis, gestuais etc. 

Além desses recursos, em algumas etapas da aplicação da proposta de 

intervenção, podem ser utilizados, também, outros materiais, tais como: papel A4, 

papel metro ou cartolina, lápis de cor, tesoura, entre outros, a depender das 

atividades propostas pelo professor para execução de atividades de avaliação em 

sala de aula. 
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3.3.2 Passo a passo 

 

Ao propor uma metodologia diferenciada neste estudo, faz-se necessário 

descrever o passo a passo para elaboração do planejamento e, posteriormente, as 

possíveis formas de execução desse planejamento em sala de aula, a fim de 

esclarecer os caminhos pelos quais o professor poderá percorrer.  

Ressalta-se que para a realização de escolhas adequadas, é preciso sempre 

voltar o olhar para o perfil da turma a qual se deseja aplicar essa nova metodologia, 

como, por exemplo: a faixa etária dos alunos, os interesses e as finalidades de 

leitura e quais os principais gêneros textuais utilizados pelos alunos para execução 

dessa atividade, aproximando-os, desde já, das atividades a serem planejadas. 

Afinal, são com esses sujeitos que se propõe aplicar a metodologia adotada. Assim, 

essas informações podem ser alcançadas realizando, antes de qualquer iniciativa, 

algumas perguntas para a turma em geral, oral e informalmente. É no alcance 

dessas respostas que se visa auxiliar o professor em seu trabalho docente, 

realizando as devidas reflexões posteriormente. 

Essa metodologia estabelece uma sequência de práticas a serem realizadas 

pelo professor que serão apresentadas a seguir: o professor e seu planejamento e o 

professor e a aplicação do planejamento em sala de aula. 

 
 

3.3.2.1 O professor e seu planejamento 

 

Ao professor é relevante destacar a importância da elaboração de um 

planejamento que lhe dê subsídios norteadores de como proceder no momento de 

leitura em sala de aula. Sabe-se, no entanto, que nem tudo pode ser previsto e 

descrito no plano para o decorrer da aplicação das atividades propostas, 

principalmente, por requerer, por parte do aluno, a externalização de pensamentos, 

a realização de diálogos e a interação em sala de aula. Desse modo, a fim de 

auxiliar no processo de elaboração desse planejamento, são expostas, nesta seção, 

algumas sugestões de como percorrer um caminho que vislumbra desenvolver o 

pensamento crítico dos indivíduos, logo cidadãos em formação. Assim, seguem-se 

na sequência as devidas orientações. 
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O primeiro passo para elaboração do planejamento é identificar o tema que o 

professor deseja trabalhar com seus alunos. Convém salientar que, 

independentemente do tema escolhido, sempre será possível levar o aluno a refletir 

por um viés mais crítico, por meio de levantamentos de questões, oportunizando 

espaços para que o aluno realize inferências com a temática sugerida e sua 

vivência. Além disso, o tema a ser trabalhado pode dialogar com a temática proposta 

no livro didático, principalmente, por reconhecê-lo, neste estudo, como um 

instrumento de grande conquista para a disciplina, principalmente, no contexto 

público de ensino em salas de aula de LI.  

Porém, como salientado nos capítulos anteriores, os textos apresentados no 

livro didático nem sempre dialogam com a realidade do aluno e/ou se caracterizam 

como textos adaptados. Ou seja, são textos autênticos os quais foram alcançados 

no meio social, mas que passaram por algum tipo de modificação ou recorte. Assim, 

acredita-se que a partir do momento que eles sofrem certas alterações para a 

concretização de uma finalidade pedagógica, eles deixam de ser textos autênticos, 

como um todo e passam a ser considerados como um texto adaptado 

(WIDDOWSON, 1978; BREEN, 1985).  

Desse modo, é preciso enfatizar, por parte do educador, a necessidade de 

proporcionar ao aprendiz o contato e a exposição de materiais de uso real e que não 

haja, nesses textos, nenhum tipo de recorte ou sobreposições de palavras. Pensa-se 

que a adaptação e os recortes não deviam ser realizados no material didático, isto é, 

no texto em si, mas sim na forma, na metodologia de como esse texto pode ser 

trabalhado (WIDDOWSON, 1978), a fim de alcançar os objetivos traçados 

anteriormente.  

Caso não seja utilizada a temática apresentada no livro didático de LI adotado 

pela escola, é importante, então, solicitar, quando possível, a participação dos 

alunos para a escolha do tema a ser discutido, procurando garantir a contribuição de 

todos os envolvidos no processo. 

Feito a escolha do tema, segue-se para o segundo passo: a seleção dos 

textos. Pietri (2007), em relação à escolha dos textos a serem conduzidos à sala de 

aula, menciona que do professor requer uma observação das necessidades e 

competências dos alunos, bem como das necessidades curriculares a serem 

trabalhadas.   



76 

 

Como se destaca neste estudo, a partir da utilização de textos autênticos, 

procedentes do meio social, é possível alcançar uma grande gama de opções a ser 

contemplada em sala de aula e o ato de selecionar os textos se torna mais 

transparente quando se tem o conhecimento das necessidades e interesses dos 

alunos. Os gêneros a serem explorados podem se referir, por exemplo, a: textos 

informativos, publicitários, letras de músicas, charges, vídeos, biografias, entrevistas, 

depoimentos, poemas, etc.  

Entretanto, para realizar a escolha dos textos a serem utilizados de acordo 

com o tema, que terá o intuito de despertar o pensamento crítico-reflexivo dos 

alunos e instigar a prática discursiva dos sujeitos em sala de aula, é necessário estar 

atento a algumas observações: a) como identificar se o texto se enquadra nas 

características de um texto autêntico; e b) como saber se esse mesmo texto pode 

auxiliar no desenvolvimento da reflexão-crítica? 

Para obter respostas a tais perguntas, o professor precisa se firmar em outros 

tantos pontos. Primeiro, para identificar aspectos de um texto autêntico o professor 

deverá fazer os seguintes questionamentos:  

 

Quadro 2 – Questionamentos iniciais - Identificando aspectos de um texto 
autêntico 

 

1. Instiga a motivação dos alunos? 

2. Proporciona o acesso às informações culturais autênticas/reais? 

3. Expõe uma linguagem real e as suas devidas atualizações? 

4. Está relacionado, mais aproximadamente, às necessidades dos seus alunos?   

5. Apoia uma abordagem mais criativa ao ensino? 

 
Quadro 2 - Questionamentos iniciais - Identificando aspectos de um texto autêntico 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no Quadro 1. As principais vantagens da 
utilização de textos autênticos na sala de aula de LE. Apresentado no Cap. 2. Tópico 2.2. 
p.59.  

 

Realizados esses questionamentos iniciais, é necessário, posteriormente, 

saber se esse mesmo texto auxiliará na prática do pensamento crítico-reflexivo em 

sala de aula. Para isso, o professor refletirá acerca de alguns fatores que compõem 

a escolha da leitura de materias autênticos. Segundo Berardo (2006, p. 63), é 
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preciso estar atento a alguns fatores que justificam a escolha dos textos, conforme 

apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Questionamentos finais – Fatores que compõem a escolha de materiais 
autênticos 

  

 

  Quadro 3 - Questionamentos finais - Fatores que compõem a escolha de materiais autênticos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas concepções de Berardo (2006).  

 

Contudo, convém lembrar que o material pode se enquadrar em todos esses 

questionamentos, porém, é papel do professor agir de forma cuidadosa e inteligente 

no momento de sua aplicação em sala de aula. 
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3.3.2.2 O professor e a aplicação do planejamento em sala de aula 

 

Para aplicação do planejamento elaborado de acordo as instruções 

anteriores, é preciso o professor estar, de igual modo, atento a alguns outros 

elementos, sendo que, o passo a passo construído a seguir traz informações que o 

auxiliará em tais ponderações. Vale lembrar a necessidade do professor sempre se 

questionar se o material escolhido e a junção de como aplicar esse mesmo material 

estão conversando entre si, de maneira que construa espaços de interações e 

reflexões diversas no ambiente de sala de aula, de acordo o perfil dos seus alunos. 

É a partir da criticidade exposta no pensar e no agir do professor que será possível 

alcançar resultados de relevância para a formação dos aprendizes.  

O primeiro passo sugerido, portanto, é informar aos alunos como procederá a 

aula e quais os objetivos propostos a serem alcançados durante e ao final daquele 

encontro, apresentando os principais requisitos para que o próprio aluno procure 

desempenhar práticas que estejam de acordo o proceder da aula. Por exemplo: 

caso seja uma aula expositiva e interativa, informar ao aluno a importância da sua 

participação e que o mesmo apresente seus pensamentos e convicções em relação 

ao tema a ser discutido; assim, expor ao aluno o que dele é requerido, é garantir, 

parcialmente, com que os resultados ao final do encontro sejam mais satisfatórios. 

Como os alunos são os protagonistas dessa nova metodologia, é necessário deixá-

los cientes de como decorrerá o encontro em sala de aula e as formas de avaliação.  

Solé (1996) afirma que o aluno precisa conhecer o propósito de uma tarefa 

para poder compreendê-la, caso contrário, desvia-se para o enfoque superficial que 

está relacionado ao cumprimento dos requisitos que a tarefa exige sem a 

necessidade de reflexão para a compreensão do conteúdo. Por outro lado, há o 

alcance do enfoque profundo, que envolve a intenção de compreender o significado 

daquilo que lhe está sendo exposto, relacionando os conteúdos com as experiências 

cotidianas. Com outra perspectiva, Tapia (2003) evidencia que, em alguns casos, o 

aluno evita situações de participação nas atividades, logo se abstém da 

possibilidade da aquisição de novos conhecimentos, por recear entrar em estado de 

humilhação diante dos outros, preocupando-se em preservar sua própria imagem.  

Tudo isso, faz necessário o professor observar e ter cautela no processo de 

discussão e apresentação de posicionamentos, para que se alcance a participação 

do aluno de forma efetiva e não constrangedora, de maneira crítica, mas ao mesmo 
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tempo simples e interacional. É importante o aluno se posicionar, expor as suas 

ideias, mas que o professor vislumbre em garantir um melhor rendimento para os 

aprendizes.  

Como orientado no tópico anterior, é realizada, no planejamento, a seleção 

dos textos autênticos a serem utilizados. Mas como aplicá-los? Assim, tem-se o 

segundo passo: a aplicação em sala de aula dos textos escolhidos. 

Incialmente é ressaltada a importância de fazer, logo depois da apresentação 

dos requisitos (o primeiro passo), um warm up da temática escolhida. Discutir, em 

conjunto com a turma, elementos pré-textuais, podendo realizar pequenas atividades 

que tenham por finalidade, apenas, a contextualização do tema em questão, é 

crucial para o envolvimento inicial do aprendiz que essas antecedam a realização da 

discussão mais aprofundada. É nesse momento em que se ativa o conhecimento 

prévio do aluno.  

Logo em seguida, é preciso ter a ideia de que cada gênero textual adquire 

formas diferentes de utilização. Tem-se, por exemplo, os encaixes das tipologias 

textuais, tais como: textos impressos, visuais, táteis, sonoros, gestuais e 

audiovisuais. Dessas diversas formas, cabe ao professor escolher a que melhor se 

identifique com o perfil de seus alunos e com o objetivo da aula; e para a forma de 

apresentação pode se utilizar de slides e/ou caixas de som, principalmente, em 

aulas expositivas.   

Para a aplicação de textos impressos que se enquadram, também, como 

textos visuais e táteis (charges, textos jornalísticos, revistas, jornais, depoimentos 

escritos, poemas, tirinhas, etc.), pode-se, por exemplo, realizar uma leitura 

direcionada. Solicita-se aos alunos, primeiramente, para que eles identifiquem 

aspectos relacionados ao texto, tais como: Qual é gênero textual? Onde ele pode 

ser encontrado? Quais ideias o título e os subtítulos estão tentando transmitir ao 

leitor? Que tipo de linguagem está sendo utilizada: formal ou informal? Há imagens? 

Quais informações ela(s) pode(m) indicar a respeito do tema? Todos esses 

questionamentos podem auxiliar o aluno no processo de um melhor entendimento a 

respeito do texto.  

Em seguida, é necessário identificar os métodos e técnicas possíveis de 

serem utilizados no momento da leitura. Apresenta-se em seguida algumas opções. 

Segue-se assim: a) leitura individual; b) leitura em duplas, trios, etc.; ou c) leitura em 

roda.  
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Na realização da leitura individual, o professor pode solicitar ao aluno que a 

desenvolva em silêncio. Nessa proposta o aluno é orientado a realizar uma leitura, 

descobrindo as particularidades do texto, contrapondo com seu conhecimento de 

mundo e desvendando vocabulários desconhecidos. Uma possibilidade é que todos 

os alunos tenham o texto em mãos para a realização da leitura individual, mas que, 

ao final, a interpretação e as interlocuções sejam feitas em conjunto. 

A leitura em dupla, em trio, etc., pode ser realizada em silêncio ou em voz 

alta, mas a interação é realizada apenas entre os sujeitos de cada grupo, havendo o 

compartilhamento de entendimentos e impressões. Após a leitura, é possível ter um 

momento de discussão e entrosamento entre todos os alunos, com a finalidade de 

que haja a descoberta de novos sentidos e que os mesmos sejam compartilhados 

com a turma.   

Vale ressaltar que nessas duas primeiras opções de leitura é considerável 

utilizar algumas estratégias, normalmente mais empregadas no ato de leitura em 

uma LE: scanning e skimming, além dos conhecimentos dos cognatos e falsos 

cognatos.  

A estratégia de leitura scanning enquadra-se, de acordo Bortoletto (2010), 

como uma rápida visualização do texto, comparando-a com um aparelho de escâner 

o qual tem a função de capturar com eficácia os principais detalhes de um 

documento. Para isso, é necessário se desvincular do hábito de ler palavra por 

palavra. O leitor deve estar atento, então, às palavras que aparecem em negrito, 

itálico, ao tamanho de fontes e/ou cores diferentes. Essa estratégia é utilizada para 

encontrar informações particulares, como, por exemplo, um endereço, datas 

específicas, um telefone em uma lista ou a resposta de uma determinada pergunta.  

Já, no processo de leitura utilizando a estratégia skimming, segundo 

Bortoletto (2010), o leitor identifica a ideia principal ou o sentido geral do texto, 

rapidamente; para isso, demanda a organização textual, a atenção das dicas 

vocabulares, habilidade para induzir ideias, dentre outras táticas. Assim, nessa 

técnica de organização textual, lê-se o título, subtítulos, ilustrações e apenas a 

primeira sentença de cada parágrafo.  

Todas as estratégias citadas são adotadas para encontrar informações 

específicas no texto e acelerar o processo de leitura. Na proposta didática 

apresentada nesta pesquisa, essas estratégias são sugeridas para aplicação em 

sala de aula, por envolver um público que apresenta dificuldades de compreensão 
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ao ler um texto em LE e parte dessas limitações se dá pela falta de vocabulário na 

língua em questão. Dessa forma, acredita-se que as estratégias mencionadas 

tendem a auxiliar no decorrer de uma leitura em LE. Além disso, dialogando com as 

tais estratégias, o conhecimento dos cognatos e falsos cognatos são, também, 

técnicas de leitura que facilitam o entendimento do conteúdo do texto e quando 

associados às estratégias de skimming e scanning, o teor da temática pode se 

tornar mais claro.  

Os cognatos, pois, qualificam-se, para o falante de língua portuguesa, como 

palavras parecidas ou até idênticas com o português em sua forma de escrita e seu 

significado. Logo, os falsos cognatos são termos que enganam o leitor, ou seja, 

parecem cognatos, mas não são (SABINO, 2006).   

Ao término da leitura, independentemente das opções escolhidas, pode-se 

solicitar que os alunos façam um registro nos cadernos, resumindo as 

informações as quais conseguiram absorver, os pontos principais e aqueles que 

mais lhe chamaram a atenção.  

Já na leitura em roda, reúnem-se todos os alunos e o professor em um único 

círculo no espaço de sala de aula. Essa é desenvolvida em voz alta, cada um 

externando os seus pensamentos e fazendo inferências com o conhecimento de 

mundo que possui e com sua realidade.  

Por fim, aconselha-se que em todas essas práticas sejam realizadas, em 

conjunto com toda a turma, sessões de exploração dos conteúdos evidenciados e a 

socialização dos diversos posicionamentos. Nesse momento, é obtida uma leitura 

mais direcionada com os alunos e todos esses estão sujeitos, em conjunto, a uma 

troca mútua de opiniões e conhecimentos a respeito da temática, logo sujeitos à 

(des)(re)construção de sentidos e significados. Cajal (2001), referindo-se as ideias 

de Delamont (1983), menciona que, 

 

[...] quando duas [ou mais] pessoas estão interagindo, cada uma 
está constantemente interpretando suas próprias ações e as do 
outro, e reagindo, e reinterpretando, e reagindo, e reinterpretando, e 
reagindo [...] (CAJAL, 2001 apud DELAMONT, 1983, p. 128). Grifo e 
acréscimo da pesquisadora. 

 

Portanto, a partir da realização dialógica entre o que se lê, o que se espera e 

o que se vive concretiza-se, no espaço de sala de aula de LI, uma prática de leitura 

crítica-reflexiva entre os sujeitos.  
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Agora, passando do texto impresso para a utilização de textos sonoros 

(músicas, gravações de situações diversas, etc.) e como funciona a sua 

aplicabilidade em sala de aula, o próprio aluno pode, da mesma forma, auxiliar 

nessa tarefa, ao sugerir que se apresentem aqueles que demonstram uma maior 

afinidade e que expressem comentários sobre os seus conhecimentos a respeito de 

textos sonoros em geral.  

Gobbi (2001), referindo-se aos estudos de Kanel (1996), menciona as 

diversas atividades que podem ser desenvolvidas, quando se pensa em ter a 

música, por exemplo, como um instrumento de ensino-aprendizagem em sala de 

aula de LI. Apresentam-se, nesse sentido, tais alternativas:  

a) Compreensão auditiva 1: envolve a distinção de sons, formas 

reduzidas de palavras, inferências a partir do contexto, etc.; 

b) Compreensão auditiva 2: realizada por meio de questões de 

compreensão;  

c) Vocabulário: evidencia-se exercícios de substituição de palavras, 

associação de sinônimos, antônimos, tradução, etc.; 

d) Gramática: atividades de substituição gramatical, observação de 

formas gramaticais informais, etc.; 

e) Pronúncia e fonologia: utiliza-se a repetição na/da música; 

f) Escrita: é realizada a troca de elementos da letra da música (verbos, 

adjetivos, etc.) e/ou são escritos sumários e artigos sobre a música, 

etc.; 

g) Tópicos culturais e sociais: discutem-se problemas da sociedade, 

acontecimentos e costumes; 

h) Literatura: pode ser desenvolvida por meio da observação da rima, 

metáfora, aliteração e leitura poética da letra (ao considerar que muitos 

cantores são ao mesmo tempo poetas).  

Muitas dessas opções metodológicas, que a autora evidencia para o ensino 

da música, podem refletir, do mesmo modo, na apresentação de outros textos 

sonoros que se queira trabalhar. 

Por fim, passando para a aplicação de exercícios com textos, visuais e/ou 

audiovisuais (vídeos, depoimentos, filmes, fotografias, propagandas, etc.), é nítido o 

grande leque de opções que há espalhado no meio social em relação a esses tipos 

de textos; alternativas possíveis de serem consideradas no ambiente de sala de aula 



83 

 

de inglês, principalmente, por meio da diversidade de informações do ciberespaço. 

Esses textos, os quais se constituem de uma linguagem mais viva e dinâmica, 

tornam-se recursos para analisar, idealizar, provocar e interpretar informações 

diversas.  

Para a apresentação desse tipo de texto, é necessário observar o nível de 

linguagem dos alunos, para que a utilização do mesmo não se converta em 

fracasso. Caso os alunos apresentem dificuldades com a língua em questão, é 

preciso pensar na possibilidade de exibir legenda. Acredita-se que, quando 

necessário, essa estratégia possibilita um maior entendimento do conteúdo do texto 

pelo aluno e uma aproximação mais natural desse indivíduo com a metodologia 

proposta. Mesmo com a legenda em português, o aluno, todavia, estará em contato 

com a língua tal como ela é, com as gírias, diferenças culturais, enfim, com sua 

autenticidade como qualquer outra língua natural. É claro que, se o perfil dos alunos 

não apresenta certa dificuldade, não há a necessidade de auxiliar no processo de 

entendimento do texto, pois, é lembrado que ao se trabalhar com uma LE há a 

precisão de se fazer pensar na/pela língua que se pretende estudar, não 

oportunizando momentos de tradução e sim de esclarecimentos, de motivação para 

o exercício da língua.  

Enfim, os textos visuais e/ou audiovisuais podem proporcionar o alcance de 

uma aula mais atrativa e dinâmica. O diálogo em conjunto, a promoção do debate e 

a provocação interferem na inércia adotada pelo aluno antes desinteressado e 

desestimulado. Acredita-se que, na maioria dos casos o estudante consegue trazer 

da sua identidade, da sua história de vida, considerações e/ou argumentações 

acerca dos temas abordados, apresentando seu conhecimento prévio e ampliando 

seu conhecimento de mundo. Com a intenção de desenvolver pensamentos críticos 

e reflexivos, as discussões podem se tornar mais maduras a cada aula, as 

interpretações vão sendo construídas em conjunto e o objetivo da aula vai 

acontecendo de maneira prazerosa. 

Em termos de produção pelos próprios alunos, em alguns momentos, pode-se 

solicitar a eles para desenvolverem, por exemplo, um texto dissertativo ou um artigo 

de opinião, no qual os estudantes selecionem as partes que eles acharem mais 

interessantes e os conduza a realizar uma interpretação dessas partes, fazendo 

sempre um paralelo com a atualidade em que ele vive. 
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Por fim, convém ressaltar que apesar da proposta de intervenção 

apresentada neste estudo não se preocupar com os aspectos estruturais da língua, 

há a possibilidade de, em todos esses tipos e gêneros textuais, trabalhar com esses 

elementos linguísticos, mas que não venham a distorcer o foco desta pesquisa. 

Entretanto, já que a proposta é a utilização de materiais autênticos, é possível 

pensar, também, no desenvolvimento das quatro habilidades que constituem o 

ensino de uma LE (compreensão leitora, escrita, auditiva e oral), por ter um leque 

grande de opções textuais autênticas, mas que a atenção do professor esteja 

voltada ao desenvolvimento da capacidade crítica-discursiva dos alunos, por meio 

dos diversos significados apresentados a eles no momento da leitura e na instigação 

de pensamentos referentes à sua própria realidade.  

É interessante lembrar aos alunos em relação ao uso de dicionário em sala de 

aula, destacando a utilização desse instrumento apenas em casos de extrema 

necessidade. Sugere-se que, ao invés dos alunos utilizarem dicionários, adotem 

blocos de anotações ou até mesmo os próprios cadernos para escrever vocábulos 

que desconheçam ou outros questionamentos. Assim, apenas depois de uma (ou 

mais) leitura(s) completa(s), o professor pode orientar os alunos a realizarem a 

procura dos termos em destaque. É importante, pois, o aluno de uma LE, sempre 

tentar entender o texto por meio do contexto e não se ater a meras decodificações. 

Até mesmo as orientações antes apresentadas, no início desta seção, a realização 

do warm up desenvolvida pelo professor em sala de aula até a primeira leitura do 

texto, já auxiliam o leitor nesse desprendimento do dicionário no processo de leitura 

e do querer entender palavra por palavra.  

Por outra perspectiva, mas corroborando com a ideia anterior, Gobby (2001), 

ancorada nas observações levantadas por Root (1986) e Oxford (1992), define 

“língua” como uma forma de comportamento social. Assim, a autora apresenta três 

grupos de estratégias sociais para o professor estar atento ao ter por meta a 

construção de significados por meio da língua(gem) e da interação entre os sujeitos 

em sala de aula: Grupo 1) realizar perguntas; Grupo 2) cooperar com colegas; 

Grupo 3) colocar-se no lugar de alguém. Nesta pesquisa, acredita-se que os três 

grupos conversam entre si e um disponibiliza o espaço para a atuação do outro.  

O primeiro grupo, “realização de perguntas”, está interessado em auxiliar os 

alunos a chegarem mais próximo do significado, por meio de questionamentos. Além 

disso, essa atitude estimula a conversação entre os parceiros, principalmente, por 
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envolver concepções diversas de sujeitos atrelados às suas diferentes ideologias, 

crenças e valores. Essa estratégia abarca, também, outras duas táticas: verificar 

posicionamentos e solicitar esclarecimentos.      

Nesse momento é importante deixar com que espaços de discussões sejam 

abertos para que os alunos de sintam livres para expor suas ideias e se 

posicionarem em relação ao tema em questão. É preciso, pois, que o professor 

esteja atento à resposta que o aluno produziu, não deixando com que essa mesma 

resposta se perca na discussão e no engajamento de outros alunos. É necessário 

que o aluno reflita acerca de sua própria colocação, por intermédio de um novo 

questionamento levantado pelo professor. Dessa forma, realizar perguntas 

norteadoras e a partir das respostas adquiridas extrair novas questões, leva o aluno 

sempre a questionar suas próprias convicções e pensamentos; não atingindo 

apenas aquele que formulou a resposta, mas, todos os que estão inseridos no 

espaço de discussão. É necessário, pois, reconhecer que sempre haverá espaços 

para a (re)(des)construções de ideias, a partir de questionamentos e inferências, 

impulsionando o agir da reflexão-crítica dos indivíduos.  

Com o segundo grupo, “cooperar com colegas”, é possível gerar efeitos, de 

igual modo, significativos. Gobby (2001) afirma que com as estratégias de 

cooperação no campo de línguas, por exemplo, pode-se alcançar o aumento da 

autoestima, da confiança e satisfação, do respeito pelo professor, pela escola e a 

disciplina. Além disso, os aprendizes, por meio da cooperação estão sujeitos a 

confrontar e/ou modificar seus pensamentos, suas atitudes culturalmente 

internalizadas e defendidas.  

Por fim, a autora menciona o terceiro e último grupo, “colocar-se no lugar de 

alguém”. Em um caminho de reciprocidades, esse grupo obtém o olhar voltado à 

tentativa de compreender sentimentos e emoções que o outro possivelmente 

perpassa ou perpassaria em situações diversas; dos sujeitos dentro e fora dos 

textos. É nesse elo de múltiplos entrosamentos que as formações sociais, 

ideológicas, culturais e étnicas vão sendo construídas.  

Diante de todas essas estratégias, espera-se um progresso considerável no 

processo de aprendizagem. No entanto, é indispensável que o professor sempre se 

interrogue: estou a desenvolver com os alunos atitudes que auxiliam na formação do 

sujeito como leitor, como cidadão participativo, de tal forma que a interação em sala 

de aula (entre professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno) se torne o alicerce 
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para essa formação? Estamos ouvindo uns aos outros? Reexaminando os nossos 

pontos de vista, por meio de argumentos e inferências apresentadas? Estamos 

abertos a novas ideias? Estamos respeitando as diferenças? Além disso, em relação 

ao conteúdo do tema apresentado, questiona-se: Estamos fazendo elos com o 

nosso contexto? Estamos questionando a realidade? Formulando problemas e 

tentando resolvê-los?  

É a partir do pensar crítico-reflexivo do professor que se inicia uma 

autenticidade do contexto em sala de aula, das escolhas metodológicas escolhidas 

(mesmo utilizando-se de textos autênticos) para aplicação com os alunos e, por fim, 

dos resultados alcançados no final do encontro. É um ciclo contínuo de reflexão que 

auxiliará nos avanços das atividades de leitura em sala de aula de LI, com vista ao 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e a formação de sujeitos 

envolvidos no processo de ensino da língua em questão, enquanto ser social e 

construtores de suas próprias realidades. 

 

 

3.3.3 Métodos de avaliação 

 

Ao mencionar o tipo de avaliação destacada nesta proposta é preciso 

estabelecer que a preocupação esteja no acompanhamento do professor com o 

aluno em sala de aula ao longo do desenvolvimento do trabalho, com vista à 

progressão dos alunos.  

Nessa perspectiva, no momento da avaliação coloca-se em prática todas as 

discussões e reflexões trazidas para a sala de aula no decorrer dos encontros. E 

nesta seção, uma única sugestão é apresentada ao professor: envolva os alunos 

dando responsabilidades a eles. Por meio dessa sugestão podem ser desenvolvidas 

diferentes atividades tangíveis com a finalidade de ressignificar o momento de 

interação, transformando-o em algo visível e não totalmente subjetivo. Pois, a partir 

do momento em que se propõe oportunizar espaços para reflexões em sala de aula, 

como identificar que esses pensamentos realmente foram provocados e realizados 

por parte dos alunos?  

Sabe-se que, em turmas superlotadas (características de salas de aula de 

escolas públicas), nem todos os alunos conseguem participar da aula; ou por timidez 

ou pelo pouco tempo disponibilizado para as aulas de LE. Isso contribui para que 
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haja um desfalque na participação de toda a turma. Dessa forma questiona-se: o 

que avaliar e como avaliar? 

Em sala de aula, é importante sempre estar atento à participação dos alunos, 

ao informá-los que aquele espaço é um ambiente de interação, um espaço de 

situações sociais em que ações e reações entre professor-aluno, aluno-professor, 

aluno-aluno se formam. A partir desse posicionamento acredita-se ser possível fazer 

com que a pressão cultural de que o aluno é o passivo ou inanimado e o professor o 

total detentor do conhecimento e da fala em sala de aula, seja enfraquecida.  

Cajal (2001), nesse processo de interação em sala de aula, afirma que: 

 

Na sala de aula, alunos e professores constroem uma dinâmica 
própria, marcada pelo conjunto das ações do professor, pelas 
reações dos alunos às ações do professor, pelo conjunto das ações 
dos alunos, das reações do professor às ações e reações dos 
alunos, pelo conjunto das ações e reações dos alunos entre si, cada 
um interpretando e reinterpretando os atos próprios e os dos outros. 
(CAJAL, 2001, p.128). 

 

Dessa forma, esse contexto constituído por práticas dinâmicas faz com que o 

processo de avaliação se torne diversificado e que se estabeleça a construção local 

da interação cotidiana como ambiente de aprendizagem, agregando o 

acompanhamento e a percepção do desenvolvimento do aluno de forma contínua. 

Nesse processo de avaliação contínua, Angelo e Cross (1993) apud Gatti 

(2009) abordam a importância desse tipo de avaliação. A intensão da avaliação 

contínua é possibilitar ao professor um conhecimento constante sobre o progresso 

de seus alunos. Da mesma forma, o professor deve estar sujeito a sempre se avaliar 

em relação à sua prática e de acordo com as observações alcançadas reconduzir 

suas formas de apresentar os conteúdos.  

Ressalva-se, entretanto, algumas opções para que as discussões sejam 

solidificadas e que o professor avalie de forma mais sistêmica o posicionamento do 

aluno por meio de atividades que requerem, do mesmo modo, reflexão e produção:  

 

1. Produção escrita: a depender do tipo de gênero escolhido para o 

encontro, é interessante sugerir aos alunos para que eles produzam um 

texto escrito, utilizando o mesmo formato e características de tal gênero e 

que o conteúdo esteja voltado para a temática discutida. Além disso, à 
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medida que o aluno produz um texto, ele terá a oportunidade de buscar e 

visualizar vocabulários os quais desconhece e são necessários para a 

escrita do texto. 

 

2. Apresentação oral (individual ou em grupo): solicitar que cada aluno ou 

grupo fique responsável por apresentar uma situação em relação à 

temática trabalhada em sala de aula ou apresentar um tema escolhido 

pelos próprios alunos, trazendo sempre reflexões e questionamentos para 

os demais. Outra forma de avaliação oral (individual ou em grupo) pode ser 

a apresentação de uma cena. O(s) aluno(s) deve(m) formular uma cena, 

também de acordo com o tema proposto, identificando aspectos que 

notarem ser importantes em relação ao mesmo. Em todos esses casos, o 

professor atuará como mediador no processo. 

 

3. Relatos pessoais (escritos ou orais): o relato pessoal é muito comum em 

aulas de LE e os tipos de relatos podem ser solicitados de acordo com o 

tema proposto. Há, por exemplo, a produção de um diário, instrumento com 

o qual o aluno tem a possibilidade de registrar suas impressões sobre a 

aula e a temática apresentada, suas dúvidas e desafios. Enfim, cada diário 

é um registro único de pensamento e aprendizagem, além disso, a sua 

realização introduz um forte impacto sobre seu processo de 

desenvolvimento de autonomia. Da mesma forma, a criação de um blog por 

toda a turma possibilitará o alcance dos mesmos resultados, onde os 

alunos, de forma coletiva, compartilharão ideias e posicionamentos, 

direcionados as aulas e materiais utilizados, podendo até mesmo sugerir 

elementos textuais, como por exemplo, músicas, vídeos, charges, 

dinâmicas, etc., a serem utilizados em sala de aula ou no próprio ambiente 

virtual, logo um ambiente de aprendizagem. Desse modo, os alunos 

estarão contribuindo com o seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 

  

Depois de citar algumas opções a serem utilizadas pelo professor no 

momento da avaliação, é claro, fazendo suas devidas escolhas de acordo com o 

perfil da turma e o tema proposto, é de suma importância citar mais algumas 

observações em relação a esse momento em sala de aula.  
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O professor precisa reconhecer os diferentes papéis: o seu como avaliador de 

todo processo e o da avaliação do seu trabalho, realizando sempre uma reflexão dos 

dois momentos. Além disso, é necessário que ele busque meios para aprimorar as 

formas de avaliar os alunos. De modo geral, precisa-se compreender que a 

necessidade da avaliação não é apenas ser finalista, mas incluí-la no processo de 

ensino-aprendizagem como meio de averiguar o seu autodesenvolvimento e dos 

alunos. 

Contudo, uma vez que diferentes tipos de aprendizagem estão envolvidos no 

ensino, diferentes tarefas de avaliação podem ser requisitadas e necessárias para 

verificar o que e como os alunos apreenderam os significados atribuídos aos textos 

abordados. 
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4 ILUSTRANDO EM TERMOS PRÁTICOS: ALGUNS PLANEJAMENTOS A PARTIR DAS 

ORIENTAÇÕES DESCRITAS 
 

No intuito de aclarar as orientações apresentadas no capítulo 3, foi pensado 

na elaboração de um planejamento por parte da pesquisadora, realizando escolhas 

para a eminência de uma aula voltada para a prática do desenvolvimento da 

capacidade crítica do aluno, conforme foi salientado, também, no capítulo anterior. 

Dessa forma, a escolha dos objetivos a serem alcançados, a sistematização do 

conteúdo programático e a situação dos procedimentos de ensino a serem utilizados 

consistem em ações necessárias para a preparação de um planejamento melhor 

articulado. 

 

 
4.1 Plano de aula 1 

 

Inicialmente, o primeiro plano foi elaborado24 pensando em uma turma de LI 

do Ensino Médio (EM). O tempo de aula previsto seria de 150 (cento e cinquenta) 

minutos, ou seja, 3 (três) aulas de 50 (conquenta) minutos cada. O tema escolhido 

se firmou em Violence against women. Esse tema, na verdade, foi escolhido de 

acordo com a unidade de um livro didático25, do 3º ano do EM – instrumento o qual a 

pesquisadora teve acesso durante um período, lecionando em uma escola pública. A 

unidade apresentava tópicos e pequenas histórias de mulheres que sofreram algum 

tipo de abuso em seus relacionamentos. 

A escolha do tema “Violência contra a mulher” a ser trabalhado, revela o 

interesse da prática do ensino pelo estabelecimento da relação entre o aprender 

sobre a realidade com informações teoricamente sistematizadas e as questões da 

vida real com suas mutações, se fundamentando com/pela realidade. A violência 

contra a mulher é uma questão social imprescindível, pois são resultados de 

processos vivenciados pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos 

alunos e professores em seu cotidiano, que requer mudanças de atitude da 

sociedade como um todo, tão logo de atitudes pessoais. Tal tema pode, portanto, 

                                            
24 Apêndice A – Plano de aula 1. 

 
25 DIAS, Reinildes (Orgs.) Does love really hurt?. In: High Up. Componente curricular: 

Língua estrangeira: Inglês. Ensino Médio. São Paulo: Macmillan, 2013. p. 102-103. 
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ser considerado transversal, conforme aponta os PCN (1997)26. Esse mesmo 

documento salienta que a educação para a cidadania demanda a apresentação de 

questões sociais para a aprendizagem e a reflexão dos alunos. 

Pensando nisso, os objetivos dessas aulas são: 

 Refletir sobre o tema Violence against women por meio de diferentes 

gêneros que ilustram essa realidade: vídeo, depoimentos e música; 

 Explorar o vídeo Slap her (Bata nela) e descrever oralmente reações 

dos garotos ao serem incentivados a baterem em uma menina e 

identificar como a mulher se posiciona em relação a isso;  

 Conhecer distintos tipos de violências as quais mulheres estão sujeitas 

a sofrerem: domestic violence, sexual violence, phycological violence, 

physical violence, moral violence, financial violence, spousal violence e 

institutional violence; 

 Identificar situações reais de mulheres violentadas por seus parceiros 

por meio de depoimentos pessoais;  

 Analisar a letra da música Perfect da cantora Pink, por intermédio de 

uma atividade de listening/writing. 

Para todos esses objetivos a sequência das atividades para o 

desenvolvimento da aula se dará da seguinte forma: 

 

1ª Atividade: 

 

No primeiro momento, é sugerido que os objetivos da aula sejam 

apresentados aos alunos, expondo a inteira necessidade de suas participações 

enquanto seres ativos na sociedade em que vivem, enquanto cidadãos em formação 

e abrindo oportunidades, em sala de aula, para que os alunos externalizem opiniões 

frentes às questões apontadas. Posteriormente, realizar-se-á um warm up, com toda 

a turma, referente ao tema proposto, a fim de captar conhecimentos prévios dos 

alunos e suposições. Para isso, será escrito no quadro, primeiramente, a palavra em 

inglês women (mulher) e, de maneira isolada do contexto, os alunos terão que trazer 

                                            
26 O conjunto de temas proposto pelos PCN (1997) inserem-se: Ética, Meio Ambiente, 
Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Esse conjunto recebeu o título geral de 
Temas Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu 
tratamento didático. 
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à memória palavras que a descrevam, pronunciando-as ao professor. Assim que as 

palavras forem sendo ditas, o professor deverá escrevê-las logo abaixo do termo 

woman ou de forma circulatória e, se as palavras forem ditas em português, essas 

necessitarão ser escritas em inglês para que os alunos tenham o conhecimento do 

mesmo vocabulário na língua-alvo. Após as colocações com o termo woman, o 

termo violence (violência) será escrito, procedendo da mesma forma como realizado 

com a palavra mulher. Segue-se exemplo através do Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Exemplo para a realização do warm up 
 

 

Quadro 4 - Exemplo para a realização do warm up 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 
2ª Atividade: 

 

Finalizando essa primeira parte, apresentar-se-á o vídeo Slap her (Bata nela), 

o qual mostra as reações de alguns meninos ao serem icentivados a baterem em 

uma menina. Segue-se ilustração do vídeo:  
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Ilustração do recurso 1 – Vídeo Slap her (Bata nela)27 
 

 

Ilustração 1 - Vídeo Slap her (Bata nela) 

 

De maneiro um pouco mais detalhada, esse vídeo foi produzido na Itália e 

capta as reações de meninos, com faixa etária entre 7 a 11 anos, quando são 

convidados a baterem em uma menina, do seu grupo de idade, por nome Martina. 

Com reações peculiares e naturais todos os rapazes resistem. Não há um menino 

no vídeo que se sinta naturalmente inclinado a levantar a mão para a menina, 

apresentando, logo em seguida, diferentes justificativas para tal recusa. O vídeo foi 

criado por Fanpage.it, uma organização de notícias italianas, com o objetivo de 

expor como, até mesmo, crianças podem questionar o tratamento potencialmente 

violento contra mulheres. Entretanto, alguns críticos examinam determinados 

aspectos do vídeo e, esses pequenos detalhes podem ser discutidos em sala de 

aula, não levando os alunos a terem apenas uma concepção de que se trata de um 

vídeo “bonitinho”, mas que possa indicar novos posicionamentos, através de um 

olhar mais crítico. Esses aspectos se resumem à forma como os meninos e a 

menina Martina são apresentados no vídeo. É possível conhecer dos meninos seus 

nomes, idades, profissões que desejam seguir e a razão de escolherem tais 

atividades, ao passo que a menina não teve as mesmas oportunidades e dela nada 

é possível conhecer durante todo o vídeo. Há a possibilidade, também, de rever o 

posicionamento de Martina no vídeo. O fato de ser solicitado aos meninos para 

tocarem nela, sem o devido consentimento da mesma, causa um efeito reflexivo 

                                            
27 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_ntJgSTV7DU>. Acesso em: 13 
set. 2016. 
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para alguns críticos. Além disso, é observado na pequena garota o padrão 

representativo do perfil eurocêntrico. Nesta perspectiva, pode-se pensar nos 

diversos questionamentos que podem vir à tona no momento da discussão em sala 

de aula.  

Assim, nesse momento da apresentação do vídeo, os alunos serão 

convidados, primeiramente, a explorarem a reação dos garotos que aparecem 

fazendo comentários à respeito. Logo, os alunos poderão expor, também, as suas 

reações, caso lhes fossem solicitados para realizarem uma ação idêntica. Pelo um 

outro olhar, será questionado o papel da menina, Martina, no vídeo, apresentando 

alguns questionamentos: a) como os meninos se portaram frente a ela?; b) como ela 

se portou frente aos meninos?; c) foi dada a ela o momento da palavra?; d) tocar 

alguém sem pedir autorização é considerado um ato de desrespeito e agressão?. 

Ademais, voltando para as características visuais de Martina, é levantada a questão: 

será que se fosse uma menina negra, por exemplo, os meninos teriam reagido da 

mesma forma? Além disso, refletirão na ideia de que o amadurecimento mental e a 

conscientização é que fazem a diferença. 

 

3ª Atividade: 

 

Depois dessa reflexão, serão explorados os vários tipos de violência os quais 

as mulheres estão sujeitas a sofrerem por meio das atitudes agressivas dos seus 

parceiros. De acordo a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), – principal 

legislação brasileira com finalidade para coibir a violência contra a mulher – os tipos 

de abuso contra a mulher se classificam nas seguintes categorias: violência física 

(physical violence); violência psicológica (phycological violence); violência moral 

(moral violence); violência sexual (sexual violence); violência patrimonial (financial 

violence); violência intrafamiliar/doméstica (domestic violence); violência conjugal 

(spousal violence); e violência institucional (institutional violence)28.  

 

                                            
28 Para maiores informações acessar artigo online. MORENO, Renan de Marchi. A eficácia 
da Lei Maria da Penha. 2014. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8757/A-eficacia-da-Lei-Maria-da-Penha>. Acesso 
em: 13 set. 2016. 
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 Violência física (Physical violence): qualquer agressão que se dê sobre 

o corpo da mulher. Essa violência se dá por meio de empurrões, 

beliscões, queimaduras, mordidas, chutes, socos ou, ainda, pelo uso 

de armas brancas como facas, estiletes, móveis, etc. ou armas de 

fogo; 

 

 Violência psicológica (Phycological violence): esse tipo de violência se 

dá por meio do abalo da autoestima da mulher, por intermédio de 

palavras ofensivas, desqualificação, difamação, proibições de estudar, 

trabalhar, expressar-se, manter uma vida social ativa com familiares e 

amigas(os), etc.; 

 

 Violência moral (Moral violence): expor a vida pessoal ou conjugal para 

outros é considerado uma forma de violência moral, como, por 

exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais; 

 

 Violência sexual (Sexual violence): qualquer ato que a vítima seja 

obrigada, por meio de força, coerção ou ameaça, a praticar atos 

sexuais degradantes ou que não deseja. Mas não é apenas forçar o 

ato sexual que se constitui esse tipo de violência. O ato de impedir uma 

mulher de usar métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte 

ou o anticoncepcional, é considerado uma prática de violência sexual. 

Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar, também, é outra 

forma de abuso; 

 

 Violência patrimonial (Financial violence): qualquer ato que tem por 

objetivo dificultar o acesso da vítima à autonomia feminina, utilizando 

como meio a retenção, perda, dano ou destruição de bem e valores da 

mulher vitimizada; 

 

 Violência intrafamiliar/doméstica (Domestic violence): é perpetrada no 

lar ou na unidade doméstica, geralmente por um membro da família 



96 

 

que viva com a vítima, podendo ser essa um homem ou mulher, 

criança, adolescente ou adulto; 

 

 Violência conjugal (Spousal violence): é a que se dá entre cônjuges, 

companheiros, podendo incluir outras relações interpessoais, como 

noivos e namorados; 

 

 Violência institucional (Institutional violence): qualquer ato 

constrangedor, fala inapropriada ou omissão de atendimento realizado 

por agentes de órgãos públicos, prestadores de serviços que deveriam 

proteger as vítimas dos outros tipos de violência e reparar as 

consequências por eles causadas. 

 

4ª Atividade: 

 

 Posteriormente ao conhecimento dessas classificações, os alunos serão 

convidados a realizar uma atividade de leitura com depoimentos pessoais de 

mulheres que sofreram algum tipo de abuso, cometido pelos seus parceiros. Esses 

textos provêm de um página da internet, de um centro estadual de recursos, na 

Austrália, cidade de Melbourne, Victoria, o qual apoia trabalhadores e famílias e 

ajuda a evitar ações de abuso familiar. Esse centro fornece treinamentos, 

publicações, pesquisas e outros recursos para aqueles que experimentaram (ou que 

tenham sofrido) qualquer tipo de violência familiar e/ou profissional, além de prestar 

serviços que trabalham com vítimas de violência familiar. É uma organização sem 

fins lucrativos, apoiada pelo Departamento de Serviços Humanos da mesma cidade, 

que visa prevenir a violência familiar e promover relações respeitosas. As histórias 

apresentadas no site são todas verdadeiras, porém, todos os nomes e alguns outros 

detalhes foram alterados a fim de preservar a integridade das vítimas. As pessoas 

contaram suas histórias na esperança de que seus próprios depoimentos 

auxiliassem outras pessoas que estão sendo ou foram abusadas. A maior parte 

dessas histórias é de mulheres em relações heterossexuais, mas alguns casos são 

de mulheres em relacionamentos homossexuais, e o centro disponibiliza, de igual 

modo, histórias de homens em relações heterossexuais. Há histórias de mulheres 

com deficiência e jovens com menos de 25 anos. Como o foco está na violência 
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contra a mulher, os textos foram selecionados de acordo com o tema, não 

englobando casos de homens vitimizados.  

Os alunos, então, se reunirão em grupos e cada grupo receberá um 

depoimento de uma mulher (cada grupo com um depoimento diferente, com uma 

vítima diferente)29. Com o depoimento em mãos, os alunos realizarão uma leitura 

entre eles, esclarecendo possíveis dúvidas de vocabulários e conhecendo os fatos 

retratados pela mulher. (Caberá neste momento a realização de uma leitura mais 

direcionada, utilizando as estratégias skimming e scanning, o conhecimento dos 

cognatos e falsos cognatos, além do conhecimento prévio do assunto e demais 

inferências).  

 

5ª Atividade: 

 

Após a leitura, o professor(a) solicitará aos alunos para que identifiquem e 

anotem, no próprio texto, os tipos de violência que eles acreditam que se encaixam 

no depoimento, a partir dos fatos relatados.  

 

6ª Atividade: 

 

Por fim, cada grupo apresentará, para toda a turma, o depoimento do qual 

ficou encarregado, apresentando a história, os tipos de violência os quais a mulher 

sofreu, justificando por meio do texto o porquê da escolha de tais nominações. Além 

disso, os alunos terão que formular uma solução para o problema e para isso terão 

que se colocar no lugar da vítima. Se fosse com você, o que faria? Ao fim da 

apresentação, poderão expor no quadro branco os novos vocabulários que 

encontraram no texto para solialização de toda turma. 

 

7ª Atividade: 

 

Em seguida, quando todos já tiverem apresentado, os grupos serão desfeitos, 

mas antes disso, o professor informará aos alunos que, na próxima aula, cada grupo 

produzirá um texto escrito em inglês. Esse texto se constituirá de comentários a 

                                            
29 Anexo C – Depoimentos de mulheres violentadas por seus parceiros. 

 



98 

 

respeito do depoimento que o grupo apresentou, expondo posicionamentos sobre as 

agressões que a vítima sofreu e a atitude dela ao querer expor à sociedade a sua 

própria história,  fazendo associações com as discussões realizadas em sala de 

aula. Essa produção deverá ser entregue ao professor no final daquela aula.  

 

8ª Atividade: 

 

Logo depois, em duplas, os alunos serão convidados a realizar uma atividade 

de listening e writing, por meio da música Perfect da cantora Pink30. As estrofes da 

música estão separadas e embaralhadas e os alunos terão que montá-la na ordem, 

de maneira correta, enquanto a escutam. Além disso, em algumas estrofes 

aparecem espaços em branco para que eles escrevam as palavras correspondentes 

(vocabulários aleatórios) e em uma única estrofe as frases que a compõem estão 

misturadas, solicitando aos alunos para que escrevam a ordem numérica de cada 

sentença, do número 1 ao 6.  A depender do tempo ainda disponibilizado para o 

desenvolvimento da aula, a música poderá ser repetida 3 vezes seguidas, sendo 

que na terceira vez, será realizada a correção em conjunto com a turma.  

 

9ª Atividade: 

 

Ao final, será aberta uma discussão a respeito da temática principal que a 

música apresenta. A música em termos de conteúdo e temática incentiva as 

pessoas a se aceitarem como são, revelando aos outros suas verdadeiras 

identidades. Acredita-se que o vídeo é uma mensagem para todas as mulheres que 

precisam de ajuda (psicológica/emocional), fazendo-as acreditar em seu potencial 

como mulher, como pessoa, mudando alguns dos posicionamentos negativos que a 

sociedade, muitas vezes, impulsiona-na a pensar; enquadra-se, portanto, como uma 

chamada para a conscientização de mulheres e da sociedade de maneira geral, 

sobre um problema crescente em torno do entorpecimento, depressão e impotência. 

Caso o professor não tenha acesso ao áudio da música pode utilizar o vídeo clip 

disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=K3GkSo3ujSY&feature=youtu.be>.  

                                            
30 Apêndice B – Atividade da música Perfect da cantora Pink. 
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Segue-se imagem do vídeo da música: 

  

Ilustração do recurso 2 – Vídeo da música Perfect (Perfeita), da cantora Pink 

 

 

Ilustração 2 - Vídeo da música Perfect (Perfeita), da cantora Pink 

 

Esse tema ainda pode ser levado mais adiante, caso o professor se sinta à 

vontade e feliz em continuar com ele; apenas o professor consegue reconhecer o 

que é aceitável em suas condições de ensino. Se as circunstâncias permitirem, o 

professor pode solicitar aos alunos para que em duplas, trios ou grupos maiores, 

formulem um vídeo, com eles mesmos apresentando frases em inglês, com folhas 

A4 ou cartolinas, que estimulem o fim da violência contra a mulher. Nesse vídeo 

deve-se pensar em uma música de fundo para que acompanhe a apresentação das 

imagens. Abra espaço para que o aluno use de sua criatividade com vista ao 

aprimoramento visionário do vídeo, já que não haverá vozes audíveis.  

 
 

4.2 Plano de aula 2 

 

Este segundo plano31, direcionado, também, aos alunos do EM, da educação 

básica, buscou trazer para a sala de aula um tema de grande frequência nos dizeres 

populares, motivador de preconceito e discriminação. São esses os estereótipos. 

Eles se qualificam como julgamentos atribuídos a determinados grupos sociais, ou 

relacionados a uma única pessoa, coisas ou situações, trazendo muitas vezes ideias 

sem fundamentos, comportamentos estereotipados e imagens preconcebidas.  

                                            
31 Apêndice C – Plano de aula 2.  
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Para trabalhar com esse tema, foram reservados 100 (cem) minutos da aula 

de LI, sendo 2 (duas) aulas de 50 (cinquenta) minutos cada. Os objetivos traçados 

seguem-se da seguinte forma:  

 Refletir sobre o tema Brazil and the foreign’s view por meio de alguns gêneros, 

tais como: imagens ilustrativas apresentadas por intermédio de slides e vídeo;  

 Realizar warm up, verificando diferentes paisagens e tipos de atividades 

realizadas em meio social e associá-las com alguns países que julgar 

correspondente; 

 Conhecer o significado da palavra stereotype e suas classificações: a) gender 

stereotypes / estereótipos de gênero, b) racial and ethnic stereotypes / 

estereótipos raciais e étnicos, e c) social-economic stereotypes / estereótipos 

sócio-econômicos, por meio da atividade de associações, proporcionada 

anteriormente, e da apresentação dos slides elaborados pela professora;  

 Perceber que o tipo de estereótipo evidenciado na aula é o racial and ethinic 

stereotypes: o qual se qualifica também como national stereotypes 

(estereótipos nacionais). O olhar estará voltado aos estereótipos relacionados 

ao Brasil, advindos do estrangeiro ou até mesmo do próprio brasileiro; 

 Trazer à memória e descrever dois ou três estereótipos que já escutaram ou 

disseram referentes à sua própria nacionalidade, além de refletirem acerca 

das vantagens e desvantagens de esteriotipar;  

 Analisar e discutir o vídeo The Simpsons go to Brazil, apresentando diversas 

impressões, por meio de alguns questionamentos apresentados nos slides: a) 

What stereotypes about Brazil was showed in the video? b) Do you agree with 

those stereotypes? c) Do you think the author exaggerated? In what scenes? 

d) If you had the chance, how would you “rewrite” some scenes of the 

episode? e) Do you think that the episode may affect the way non-Brazilians 

see our country? Justify.;  

 Descrever tipos de estereótipos relacionados à alguns países mostrados nos 

slides por meio de suas respectivas bandeiras: Portugal, Estados Unidos da 

América, Argentina, África do Sul, Japão e Brasil; 

 Refletir sobre as diferentes posturas que pode-se adotar a fim de transformar 

o pensamento de tais estereótipos atribuídos ao Brasil; 
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 Realizar atividade de reflexão e escrita sobre os estereótipos discutidos em 

sala de aula, por meio de uma atividade impressa. 

Para dar início as atividades, será esclarecido a seguir as devidas orientações 

para o professor.  

Em primeiro lugar, o encontro consistirá de uma aula expositiva, sendo guiada 

pelo uso de slides32, na maior parte do tempo, e pela a apresentação de um vídeo 

(episódio dos Simpsons). Nesse caso, o professor necessitará de um data show, 

juntamente com uma caixa de som e um computador, ou uma Tv pendrive, para 

expor tais ferramentas em sala de aula aos seus alunos.  

 

1ª Atividade: 

 

Inicialmente, os alunos serão convidados a realizarem um warm up referente 

ao tema stereotypes, verificando, nos slides (02 ao 08), diferentes paisagens e tipos 

de atividades desenvolvidas em meio social e associando-as com alguns países que 

julgarem correspondentes a tais imagens. Para esse momento, os alunos precisarão 

utilizar de algumas estratégias, como, por exemplo, o seu conhecimento prévio do 

assunto e inferências.  

 

2ª Atividade: 

 

Logo em seguida, os alunos conhecerão o significado da palavra stereotype33 

(slide 09) e algumas de suas classificações (slide 10),  tais como: a) gender 

stereotypes / estereótipos de gênero, b) racial and ethnic stereotypes / estereótipos 

                                            
32 Apêndice D – Slides com o tema Brazil and the foreigner’s view.  
Para uma organização entre a apresentação dos slides e do vídeo, cada slide será 
trabalhado da seguinte forma: a) pré-visualização: slides 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. b) 
enquanto os alunos estiverem assistindo: realizar anotações sobre as cenas dos 
estereótipos apresentados. c) pós-visualização: slides 13, 14, 15, 16 e 17. d) estendendo a 
discussão: slides 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 
33 O conceito da palavra “estereótipo” (termo stereotype em LI), adotado para esse 
planejamento foi conforme a definição apresentada por professoras de LI (Jo, Rose e 
Kathleen) que produziram o site English with Jo & Team, o qual oferece aulas de 
conversação em inglês. Link disponível em: <http://www.englishwithjo.com/english-
conversation-stereotypes/>. Acesso em: 28 set. 2016. 
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raciais, étnicos e culturais, e c) social-economic stereotypes / estereótipos sócio-

econômicos34:  

 

a) Estereótipos de gênero (Gender stereotypes): direcionados ao gênero 

masculino e feminino. Há, por exemplo, estereótipos como: O papel da 

mulher é casar e ter filhos; Lugar da mulher é na cozinha; O homem é o 

provedor financeiro e precisa se estabilizar profissionalmente; As mulheres 

não dirigem muito bem; Homem não chora; etc. 

 

b) Estereótipos raciais, étnicos e culturais (Racial, ethnic and cultural 

stereotypes): são estereótipos relacionados à diferentes grupos étnicos, 

nações e raças. Exemplos: Os muçulmanos são terroristas; Os 

portugueses são burros; Os italianos comem massas todos os dias; Os 

americanos gostam de comer hambúrgueres; dentre outros; 

 

c) Estereótipos sócio-econômicos (Socio-economic stereotypes): 

relacionados à questão financeira dos indivíduos e grupos de indivíduos. 

Esse tipo de estereótipo é muito divulgado pelas mídias.  Exemplos: Os 

sem-terra são preguiçosos; Mendigos são mendigos por escolha; etc.  

 

Nesse momento, os alunos poderão reconhecer que foi por meio da atividade 

de associações, exercida anteriormente, que eles desenvolveram tipos de 

estereótipos relacionados a cada imagem apresentada pelo professo, por meio dos 

slides, atestando, de forma mais efetiva, o real sentido desse julgamento. Além 

disso, será esclarecido que o foco da aula é discutir estereótipos inseridos no campo 

dos pressupostos raciais e étnicos (o qual se caracteriza, também, como 

estereótipos nacionais / national stereotypes), relacionados aos julgamentos 

direcionados à diversos países, sendo essa aula conduzida, mais especificamente, 

pelos estereótipos atribuídos ao Brasil. Quer seja admitido ou não, a grande maioria 

                                            
34 Para mais informações o professor pode acessar o texto online “Estereotípo”, por Marina 
Martinez, no site do InfoEscola: navegando e aprendendo. Esse site encontra-se disponível 
em: <http://www.infoescola.com/sociologia/estereotipo/>. Acesso em: 28 set. 2016. Sendo 
possível, do mesmo modo, ter acesso ao texto: “Estereótipo” disponível no site: 
<https://www.todamateria.com.br/estereotipo/>, apresentado na área de Sociologia.  
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dos indivíduos organiza o mundo de acordo com estereótipos padronizados, 

imagens mentais que representam uma opinião, uma atitude preconceituosa ou um 

julgamento acrítico. 

 

3ª Atividade: 

 

A partir dessa breve explicação e das inferências realizadas pelos alunos, 

será solicitado aos mesmos a refletirem acerca dos estereótipos referentes à sua 

própria nacionalidade (slide 11), descrevendo-os oralmente ao professor, 

pensamentos que circulam em seu país.  

 

4ª Atividade: 

 

Em seguida, uma pergunta será lançada: What are the advantages and 

disadvantages of stereotyping? (slide 12). Nesse momento, poderá ser mencionado 

que os estereótipos podem ser positivos ou negativos, podem ou não ser 

verdadeiros e podem levar a problemas ou até mesmo irreparáveis consequências. 

Helena Bray (2009), em um artigo intitulado “Estereótipos e Preconceitos”, 

abordado no site “Associação Livre”35, na área de Psicologia, menciona que as 

vantagens dos estereótipos se resumem à: função sociocognitiva e socioafetiva. A 

função sociocognitiva permite encarar o mundo e suas particularidades, definindo o 

que é justo e injusto, o bem ou o mal, levando o indivíduo ao processo de adaptação 

nesses trajetos e alternativas. Já a função afetiva diz respeito ao sentimento de 

identidade social, trazendo o reconhecimento dos sujeitos enquanto pertencentes a 

grupos com os quais se identificam. Além disso, é reforçado o sentimento do “nós”, 

enquanto valorização da cultura e suas particularidades em oposição aos “outros”.   

Em relação às desvantagens desses diversos julgamentos inseridos em meio 

social, sabe-se que esses podem levar ao surgimento de preconceitos, noções 

generalizadas e prejudicar a relação entre os indivíduos, devido aos rótulos e 

categorizações que se inserem no processo de socialização. 

 

                                            
35 Disponível em: <http://psicologia-12abc.blogspot.com.br/2009/01/esteritipos.html> Acesso 
em: 30 set. 2016. 
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5ª Atividade: 

 

Após a discussão, os alunos serão convidados a assistirem ao episódio The 

Simpsons go to Brazil:  

 

Ilustração do recurso 3 – Vídeo The Simpsons go to Brazil (Os Simpsons vão ao 
Brasil)36 

 

 
 

Ilustração 3 - Vídeo The Simpsons go to Brazil (Os Simpsons vão ao Brasil) 

 

Durante o vídeo, os alunos estarão atentos aos diversos estereótipos 

apresentados, realizando anotações em seus cadernos à medida que forem sendo 

identificados. Logo depois, será dada a oportunidade para os alunos analisarem e 

discutirem em conjunto o episódio, apresentando diversas impressões, por meio de 

alguns questionamentos mostrados nos slides 13 ao 17: a) What stereotypes about 

Brazil was showed in the video? b) Do you agree with those stereotypes? c) Do you 

think the author exaggerated? In what scenes? d) If you had the chance, how would 

you “rewrite” some scenes of the episode? e) Do you think that the episode may 

affect the way non-Brazilians see our country? Justify.  

 

 

 

 

                                            
36 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nGIjGcfWhwU&t=432s>. 
Acesso em: 28 set. 2016. 
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6ª Atividade: 

 

Após a discussão do vídeo, os alunos descreverão tipos de estereótipos 

relacionados à alguns países mostrados nos slides 18 ao 23. Esses países estarão 

representados por meio de suas respectivas bandeiras: Portugal, Estados Unidos da 

América, Argentina, África do Sul e Japão. Logo depois, refletirão sobre as 

diferentes posturas que se podem adotar, a fim de transformar o pensamento de tais 

estereótipos atribuídos aos países apresentados, incluindo também o Brasil (slide 

24).  

 

7ª Atividade: 

 

Por fim, será distribuída pelo professor uma atividade impressa de reflexão e 

escrita37, sobre os estereótipos nacionais (national stereotypes), discutidos em sala 

de aula, a ser realizada pelos alunos, individualmente. A discussão das questões 

apresentadas na atividade deverá ser realizada na próxima aula e as respostas 

escritas entregues ao professor ao final do encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 Apêndice E – Atividade escrita com o tema Stereotypes. 
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REFLEXÃO E DISCUSSÃO 

 

Buscar um avanço em direção a melhorias no âmbito educacional é condição 

essencial no fazer pedagógico do profissional da educação. Nos últimos anos, mais 

especificamente nas últimas oito décadas, o ensino de Línguas Estrangeira (LE), no 

Brasil, passou por muitas modificações, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito 

prático (MOITA LOPES, 1996).  

Com o avanço dos estudos da Linguística Aplicada Crítica (LAC) e o 

aparecimento de novos métodos e abordagens educacionais, o ensino de LE recebe 

uma visão precisa de linguistas e pesquisadores da área, tornando-se um campo de 

suma importância para a formação de alunos críticos, logo, construtores de suas 

próprias realidades. 

Fica evidente, com base no diálogo travado nesta pesquisa, que a LAC tem 

como um dos seus principais objetivos buscar respostas para as questões em que a 

linguagem desempenha um papel fundamental na construção do saber e nas 

configurações sociais e étnicas, que constroem e desconstroem realidades 

linguísticas, sócio-históricas, sociopolíticas e educacionais, as quais são possíveis 

de se deparar e discutir diariamente em contextos diversos. 

Nessa perspectiva, considerar o ensino-aprendizagem de LE como um meio 

de produção e transformação do conhecimento, é dar uma nova e próspera visão a 

esse campo do saber, que há anos tem sido sistematicamente instituído a uma 

posição de desvalorização no contexto educacional brasileiro. Percebe-se que o 

contexto presente do ensino de LE, no Brasil, por meio de iniciativas pedagógicas e 

políticas têm, de forma paulatina, mas incessantemente, buscado práticas 

educacionais que auxiliem para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica/reflexiva dos educandos, apesar de todas as suas inferências e limitações, 

principalmente, por abraçar o pensamento de que, dentre os seus inúmeros papéis, 

destaca-se o auxílio na formação geral do indivíduo enquanto cidadão atuante na 

sociedade em que está inserido. Entretanto, ainda há muito a ser feito nesse 

sentido.  

Dessa forma, torna-se cada vez mais imprescindível que esforços, por parte 

daqueles que estão direta e indiretamente ligados ao campo do conhecimento, mais 

especificamente do ensino de uma LE, sejam desenvolvidos, na tentativa de obter 

um ensino mais significativo e contextualizado, sobressaindo os reais interesses e 
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necessidades dos educandos. E é por meio da leitura – prática defendida nesta 

pesquisa – que se acredita ser possível alcançar um ensino melhor respaldado e 

significativo, além de auxiliar na formação da cidadania dos alunos. 

Isso posto, após estudos e pesquisas realizadas a respeito do tema, optou-se, 

como objetivo geral deste trabalho, realizar uma revisão bibliográfica a qual visava 

apresentar o processo de leitura como uma prática eminentemente construtiva no 

ensino-aprendizagem da LI, no contexto público de ensino. Com isso, buscou-se 

propor um projeto de intervenção didática para a prática da leitura em salas de aula 

de inglês, em escolas públicas, aliada ao uso de textos autênticos (textos criados 

fora do contexto de ensino; com um propósito social e não pedagógico), a fim de 

possibilitar a construção de um ensino de línguas mais interacional e voltado para a 

formação de cidadãos críticos-reflexivos, com discussões de temas relacionados às 

suas próprias realidades. Sendo assim, adotou-se para esse processo uma 

metodologia qualitativa, por meio do planejamento e da realização de encontros 

temáticos para as discussões em sala de aula, baseados em textos autênticos com 

foco na leitura crítica em LI.  

Inseridas no bojo desses objetivos, relembra-se as seguintes perguntas que 

nortearam este estudo: 1) De que modo(s) é possível mediar processos de leitura 

tendo em vista o desenvolvimento do pensamento crítico de um leitor por meio de 

textos autênticos? 2) Qual a importância de desenvolver, no exercício da leitura, em 

sala de aula de inglês, uma abordagem crítica-reflexiva? 

Nessa perspectiva e tentando responder as perguntas deste trabalho, foi 

proposto pesquisar uma ação possível para o desenvolvimento do pensamento 

crítico do aprendiz, durante o ensino-aprendizagem da LI, por meio da leitura de 

textos autênticos, com o intuito de demonstrar que a partir desses textos e os 

diversos gêneros, o leitor é capaz de aprimorar sua habilidade de leitura, bem como, 

sua capacidade discursiva e reflexiva, além de estar sendo exposto ao uso real da 

língua-alvo. Portanto, buscou-se contemplar com este estudo o discente como um 

cidadão e o ensino como um exercício de cidadania.  

Através desse olhar, este trabalho, ancorado em uma nova prática 

direcionada ao ensino de LE – no contexto público de ensino –, vislumbrou a 

participação dos alunos de forma mais ativa no contexto de sala de aula, tentando 

fazer com que essa intervenção se tornasse uma prática de grande valia para o 
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campo pedagógico, sugerindo ações que se sustentassem por meio de diálogos e 

reflexões.  

Ao reconhecer o espaço de sala de aula como um ambiente fundamental de 

interação e formação de cidadão, deve-se adotar e observar a junção de três 

sujeitos que orientam esse processo: o professor, o aluno e o conhecimento que 

ambos produzem em conjunto (MARQUES & SANTOS, 2010).  

Brahim (2009) ressalta que vários tipos de interação pedagógica ocorrem no 

processo de leitura crítica. Isso se dá, primeiramente, por meio da interpretação de 

textos, para então chegar a uma interpretação do discurso que leva a um 

posicionamento de aproximição ou de contraposições por parte do leitor. Além disso, 

a autora menciona que uma aula de leitura que se quer crítica pode acontecer por 

meio de diferentes tipos de interação pedagógica, sendo em alguns momentos mais 

e em outros menos contingentes, como é possível alcançar durante encontros e 

intervenções em salas de aula.  

É requerido, portanto, do professor que ele adote o papel de mentor nas 

interpretações textuais e interações discursivas, para que espaços de discussões 

sejam construídos, refletindo em possibilidades para o desenvolvimento da 

autonomia nas interpretações discursivas dos alunos. 

Dessa forma, a fim de instruir o professor na aplicação dos textos autênticos 

em sala de aula, foram elaborados planejamentos, no intuito de tentar atestar a 

proposição levantada. É preciso ter em mente, inicialmente, que o uso de textos 

autênticos, no processo de ensino de LI, pode influenciar no alcance de um ensino 

contextualizado e possibilitar aos alunos o contato com diversos tipos de textos que 

provêm do contexto real, impulsionando os alunos a realizarem inferências com a 

sua própria realidade. Nesse sentido, o incentivo de um ensino contextualizado 

deve-se obter a partir da utilização de textos que abordem temas que despertem ou 

possam despertar o interesse dos alunos. Essas abordagens inserem temas tais 

como identidade, etnia, gênero, política, etc.  

O primeiro plano de aula, por exemplo, desenvolvido no capítulo 4 (quatro), 

abordou a temática sobre gênero, mais especificamente o feminino, relacionando-o 

aos diversos tipos de violência os quais as mulheres estão sujeitas a sofrerem no lar 

(Violence against women). Faz-se assim importante que o aluno se conscientize 

dessa situação que o afeta, direta ou indiretamente, percebendo que homens e 

mulheres precisam estar atentos às diversas formas de evitar essa infelicidade, a 
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valorização de cada um e os direitos das mulheres concernentes a tais violências, 

principalmente em âmito familiar. Essa discussão traz uma reflexão crítica, 

possibilitando até mesmo o desenvolvimento do pensamento transformacional dos 

educandos. 

A proposta do pensar crítico-reflexivo, em sala de aula de LI, traz a 

necessidade de a escola refletir e atuar conscientemente na educação de valores e 

atitudes em todas as áreas, garantindo que a perspectiva político-social se expresse 

no direcionamento da prática pedagógica. 

Para o segundo plano de aula, foi escolhido o tema Brazil and the foreigner’s 

view, objetivando desenvolver a prática de leitura e interpretação de textos 

impressos, visuais e audiovisuais a partir do debate sobre os estereótipos 

relacionados aos países, mais especificamente ao Brasil. Para isso, em atividades 

de análise crítica e reflexiva das informações apresentadas em slides, tanto sobre o 

conceito da palavra estereótipo quanto suas diferentes classificações e influências 

em meio social, os alunos são estimulados a produzirem textos orais e escritos em 

LI, sob a orientação do professor.  

O princípio fundamental desses dois planejamentos elaborados se firmou na 

utilização de textos autênticos que fazem parte do cotidiano social dos alunos. Tais 

propostas se constituem como uma forma de incentivo à contextualização do ensino, 

na busca de suprir a necessidade de formação de cidadãos flexíveis e adaptáveis às 

mudanças da/na sociedade e do estímulo do pensar crítico/reflexivo, pela criação de 

oportunidades de interação e desenvolvimento da compreensão crítica dos aspectos 

sociais, culturais, históricos e políticos que inserem na prática da língua(gem).   

Quando se trata de sala de aula, com foco na aprendizagem de línguas, é 

preciso olhar de forma realista para as práticas educacionais específicas – as 

atividades que os professores fazem e o que esses fazem os alunos fazerem, além 

das diversas atividades que influenciam direta e indiretamente na formação do 

aprendiz.  

Entretanto, ressalta-se que realizar atividades que envolvam a utilização de 

materiais autênticos e contextualizados exige do professor um tempo considerável 

para a preparação do planejamento, o encontro, a escolha dos textos a serem 

apresentados aos alunos, as dinâmicas e as perguntas norteadoras das discussões. 

Todas essas questões requerem uma grande disponibilidade de tempo do professor. 
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Howard e Major (2004) afirmam que um dos fatores que desmotiva os professores 

na produção de material autêntico é justamente o tempo.  

Por fim, a leitura em LE/LI, quando centrada na exploração do conteúdo, na 

construção de sentidos no processo da leitura e nas contribuições que tal prática 

pode ocasionar ao aluno, é reconhecida como um valor intrinsicamente educacional, 

por contribuir para a formação do indivíduo. Assim, os momentos de leitura e 

discussão dos temas a serem abordados pode proporcionar um ambiente de 

interação entre todos os sujeitos. Além disso, o relato das experiências pessoais dos 

participantes, as diferentes intervenções e, quando desejável e necessário, a 

exploração dos elementos linguísticos em sala de aula são aspectos, de igual modo, 

relevantes a serem observados para a construção do conhecimento social, 

linguístico e ideológico.  

Convém ressaltar que ao aluno deve-se lembrar que ao ler um texto em LI, 

não precisa necessariamente entender cada palavra do texto e que ele, como leitor 

sempre em formação, tem a capacidade de prever, inferir e desenvolver suposições 

e questionamentos sobre o que está sendo interpretado, a fim de construir a sua 

própria compreensão e significado.  

Sob outra perspectiva, hoje, reconhece-se que os alunos, mesmo sem estar 

em um país em que a língua oficial seja a LI, podem ter contato com esse idioma 

fora da sala de aula. Esse contato pode ocorrer, por exemplo, e principalmente, por 

meio da internet. Entretanto, geralmente, nesse meio eles não encontrarão textos 

didáticos, e sim, diferentes textos autênticos. Assim, no ambiente de sala de aula, se 

não for trabalhado materiais autênticos junto aos estudantes, esses terão, 

provavelmente, dificuldades para compreender tais textos e/ou para produzir textos 

em situações reais de comunicação que se desenvolverem fora das aulas.  

Vale lembrar que a metodologia proposta, nesta pesquisa, para a atividade de 

leitura em sala de aula, ressalta a contribuição em relação à formação dos alunos na 

qualidade de cidadão crítico-reflexivo. Por esse ângulo, é necessário ter em mente 

que não se pode admitir um ensino de leitura como prática mecânica, dirigida 

apenas pelos elementos sistêmicos da língua, mas considerar o papel da leitura 

como uma atividade social dos alunos, contemplando conteúdos relevantes para a 

formação do indivíduo e influenciando, assim, na sua maneira de pensar, (re)agir e 

na sua forma de ler/compreender o mundo.   
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De igual modo, em se tratar da utilização de textos autênticos como 

instrumento auxiliador para o processo da leitura, é preciso ser reconhecido pelo 

professor que não é, pura e simplesmente, a apresentação de um texto que se 

intaura em algum meio social que trará a significação daquele momento de ensino, 

com o alcance de resultados promissores, mas sim o conjunto da obra, ou seja, a 

ligação entre o material apresentado (os textos autênticos) e a forma (a metodologia) 

como que esse será apresentado e trabalhado com os alunos em sala de aula. 

Diante dessas considerações e ao remeter às teorias defendidas nesta 

pesquisa, é importante salientar que para o desenvolvimento da criticidade no 

ensino da LI, parte do professor assumir uma postura reflexiva sobre sua própria 

metodologia e de se conscientizar da sua responsabilidade social, por influenciar na 

formação dos aprendizes. Além disso, é como mediador do conhecimento que o 

professor pode incentivar o desenvolvimento de diversos posicionamentos do aluno 

ao lhe apresentar uma postura crítica e reflexiva perante os textos e seus sistemas 

de ideias, já que se acredita na possibilidade dos textos autênticos e do contato com 

os mesmos proporcionarem a exploração de estruturas que lhes interessam mais 

livremente. 

Assim, observa-se que, desde o planejamento do professor até a prática do 

ensino de LI nas escolas, é preciso adotar um caráter crítico que privilegie o 

contexto sócio-histórico e cultural do aprendiz e extrapole o modelo tradicional de 

ensino dessa língua, pautado nos aspectos gramaticais.  

Contudo, e a partir de todas as interlocuções formuladas nesta pesquisa, 

avalia-se de forma positiva a oportunidade de desenvolver um trabalho voltado à 

leitura e criticidade no ensino-aprendizagem da LI, por meio do uso de textos 

autênticos, no contexto público. Além disso, acredita-se que os objetivos bem 

definidos e traçados nesta pesquisa possam trazer elementos auxiliares para que os 

estudos nesse contexto sejam mais coerentes e apresentem relevância social. 

Espera-se, portanto, que esta pesquisa seja pertinente e motivadora para outros 

estudos no campo da LAC e que contribua na busca de uma compreensão da 

experiência de aprendizagem por parte de alunos e professores de escolas públicas, 

suscitando, assim, iniciativas de demais instituições educacionais e/ou individuais, 

procurando sempre proporcionar um ensino significativo.  
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA 1 

 

Série:  
Ensino Médio 

Componente Curricular/Disciplina:  
Língua Inglesa 

 
Professor(a):  

Tema/Conhecimento: Violence against women 

Tempo da aula: 150 
minutos 
3 aulas (50 minutos 
cada) 

OBJETIVO(S) 
(Neste campo devem ser apresentados os objetivos geral e/ou específico(s) 

 Refletir sobre o tema Violence against women por meio de diferentes gêneros que 
ilustram essa realidade: vídeo, depoimentos e música; 

 Explorar o vídeo Slap her (Bata nela) e descrever oralmente reações dos garotos ao 
serem incentivados a baterem em uma menina, além de identificar como a mulher se 
posiciona em relação a isso;  

 Conhecer distintos tipos de violências, os quais mulheres estão sujeitas a sofrerem: 
domestic violence, sexual violence, phycological violence, physical violence, moral 
violence, financial violence, spousal violence e institutional violence; 

 Identificar situações reais de mulheres violentadas por seus parceiros por meio de 
depoimentos pessoais;  

 Analisar a letra da música Perfect, da cantora Pink, por meio de uma atividade de 
listening/writing. 
 

DESCRIÇÃO DA AULA / SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
(Neste campo devem ser apresentados os conteúdos, procedimentos e sequência das 

atividades relacionadas às habilidades desejadas) 
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Iniciamente, apresentar-se-ão os objetivos da aula, expondo aos alunos a necessidade de 
participação e emissão de opiniões frente às questões apontadas. Logo depois, realizar-se-á 
um warm up referente ao tema proposto, a fim de captar conhecimentos específicos e 
suposições. Nesse momento, será dito e escrito no quadro, primeiramente, a palavra woman 
(mulher), para que os alunos tragam à memória e pronunciem aquilo que a descreve, em 
uma única palavra (obs.: cada palavra dada pelo aluno em português, pode ser escrita no 
quadro em inglês, para conhecimento de outros vocabulários); após as colocações, 
escrever no quadro a segunda palavra: violence (violência), procedendo da mesma forma 
como realizado com a palavra mulher (10 min). Em seguida, apresentar-se-á o vídeo Slap her 
(Bata nela), o qual mostra as reações de alguns meninos ao serem incentivados a baterem 
em uma menina. Os alunos serão convidados a explorarem a reação dos garotos do vídeo e 
a exporem também a sua reação, caso lhes fossem solicitados a mesma ação. Pelo mesmo 
olhar, será questionado o papel da menina Martina no vídeo. Como os meninos se portaram 
frente a ela? Como ela se portou frente aos meninos? Foi dada a ela o momento da palavra? 
Tocar alguém sem pedir autorização é considerado um ato de desrespeito e agressão? Será 
que se fosse uma menina negra, por exemplo, os meninos teriam reagido da mesma forma? 
(20 min). Além disso, refletirão sobre a ideia de que o amadurecimento mental e a 
conscientização é que fazem a diferença. Depois dessa reflexão, serão explorados os vários 
tipos de violência, os quais as mulheres estão sujeitas a sofrerem por seus parceiros (10 
min). Posteriormente, os alunos serão convidados a se reunirem em grupos para que cada 
grupo tenha em mãos um depoimento de uma mulher (cada grupo com um depoimento 
diferente, com vítimas diferentes). Com o depoimento em mãos, os alunos realizarão uma 
leitura entre eles; retirando possíveis dúvidas de vocabulários e conhecendo os fatos 
retratados pela mulher. (Caberá neste momento a realização de uma leitura mais 
direcionada, utilizando as estratégias skimming e scanning, o conhecimento dos cognatos e 
falsos cognatos, além do conhecimento prévio do assunto e demais inferências) - (30 min). 
Após a leitura, o professor(a) solicitará aos alunos para que identifiquem e anotem no 
próprio texto os tipos de violência que eles acreditam que se encaixam no depoimento a 
partir dos fatos (10 min). Por fim, cada grupo apresentará, para toda a turma, o depoimento 
que ficou encarregado, apresentando os tipos de violência os quais a mulher sofreu e 
justificando o porque da escolha de tais violências. Além disso, os alunos terão que 
formular uma solução para o problema e para isso terão que se colocar no lugar da vítima. 
Se fosse com você, o que faria? Ao final da apresentação poderão expor no quadro branco 
os novos vocabulários que encontraram no texto (30 min). Posteriormente, os grupos serão 
desfeitos, mas em duplas os alunos serão convidados a realizarem uma atividade de 
listening e writing, por meio da música Perfect da cantora Pink. As estrofes da música estão 
separadas e os alunos terão que organizá-las corretamente. Além disso, em algumas 
estrofes aparecem espaços em branco para que eles escrevam a palavra correspondente 
(vocabulário aleatório) e em apenas uma estrofe, as frases estão embaralhadas, solicitando 
aos alunos para que escrevam a ordem numérica de cada sentença, do número 1 ao 6.  Por 
fim, será aberta uma discussão a respeito da temática principal que a música apresenta (40 
min).  

RECURSOS NECESSÁRIOS 
(Neste campo devem ser apresentados os recursos a serem utilizados para o 

desenvolvimento da aula e/ou atividade) 

 Piloto, apagador, data show (instrumentos complementares: caixa de som e 
computador) ou tv pendrive e texto impresso. 
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AVALIAÇÃO 
(Neste campo deve ser descrito a forma e os critérios de avaliação, destacando os aspectos 

significativos da apendizagem) 

 A avaliação será contínua e processual, observando a participação e o envolvimento 
dos alunos nas atividades propostas durante a(s) aula(s). Além disso, será avaliada a 
produção dos alunos, ao realizaram a escrita de um texto em inglês, por meio de 
comentários a respeito do depoimento que o grupo apresentou, expondo 
posicionamentos sobre as agressões que a vítima sofreu e a atitude dela ao querer 
expor à sociedade a sua própria história,  fazendo associações com as discussões 
realizadas em sala de aula. Essa produção deverá ser entregue ao professor no final 
da aula. 

OBSERVAÇÃO(ÕES) 

 
REFERÊNCIAS 

DEPOIMENTOS:  
 
Katherine’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/katherines-story>. Acesso em: 
13 set. 2016. 
Anna’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/annas-
story>. Acesso em: 13 set. 2016. 
Kaz’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/kazs-
story>. Acesso em: 13 set. 2016. 
Julie’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/julies-
story>. Acesso em: 13 set. 2016. 
Sallie’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-
story>. Acesso em: 13 set. 2016. 
L’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/ls-story>. 
Acesso em: 13 set. 2016. 
Lena’s story: Disponível em: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/lenas-
story>. Acesso em: 13 set. 2016. 
 
VÍDEO: Slap her - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_ntJgSTV7DU>. Acesso 
em: 13 set. 2016. 
 
MÚSICA (ÁUDIO VISUAL): Perfect – Pink: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=K3GkSo3ujSY&feature=youtu.be>. Acesso em: 13 set. 2016. 
 
MÚSICA (LETRA E TRADUÇÃO): Perfect – Pink: Disponível em: 
<https://www.letras.mus.br/pink/1766561/traducao.html>. Acesso em: 13 set. 2016. 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-story
http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-story
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APÊNDICE B – ATIVIDADE COM A MÚSICA PERFECT DA CANTORA PINK 

 
 

Perfect (Pink) 
 

Made a wrong turn once or twice 
Dug my way out, blood and fire 
Bad decisions, that's alright 
Welcome to my silly ________ 
 
Mistreated, misplaced, misunderstood 
Miss 'No way, it's all good' 
It didn't slow me down 
Mistaken, always ________ guessing 
Underestimated, look I'm still around 
 
#CHORUS# 

Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel 
Like you're less than, less than ________ 
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel 
Like you're nothing, you're perfect to me 
 
(    ) When you talk (when you talk) 
(    ) Make them like you instead 
(    ) Change the voices (change the voices) 
(    ) You're so mean (so mean)  
(    ) In your head (in your head) 
(    ) About yourself, you were wrong  
 
So complicated 
Look how we all make it 
Filled with so much hatred 
Such a tired ________ 
It's enough, I've done all I could think of 
Chased down all my demons 
I've seen you do the ________ 
(Oh oh) 
 
#CHORUS# 

 
The whole world's scared, so I swallow the fear 
The only thing I should be drinking is an ice cold beer 
So cool in lying and we try, try, ______ but we try too 
hard 
And it's a waste of time. 
Done looking for the critics, cause they're everywhere 
They don't ________ my jeans, they don't get my hair 
Exchange ourselves and we do it all the __________ 
Why do we do that, why do I do that (why do I do 
that)? 
 
(Yeah! Oh!) 
Oh, pretty, pretty, pretty 
#CHORUS# 
 
 

Available in:  
<https://www.letras.mus.br/pink/1766561/>. Accessed 
in: 13 set.2016. 

Perfect (Pink) 
 

Made a wrong turn once or twice 
Dug my way out, blood and fire 
Bad decisions, that's alright 
Welcome to my silly ________ 
 
Mistreated, misplaced, misunderstood 
Miss 'No way, it's all good' 
It didn't slow me down 
Mistaken, always ________ guessing 
Underestimated, look I'm still around 
 
#CHORUS# 

Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel 
Like you're less than, less than ________ 
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel 
Like you're nothing, you're perfect to me 
 
(    ) When you talk (when you talk) 
(    ) Make them like you instead 
(    ) Change the voices (change the voices) 
(    ) You're so mean (so mean)  
(    ) In your head (in your head) 
(    ) About yourself, you were wrong  
 
So complicated 
Look how we all make it 
Filled with so much hatred 
Such a tired ________ 
It's enough, I've done all I could think of 
Chased down all my demons 
I've seen you do the ________ 
(Oh oh) 
 
#CHORUS# 

 
The whole world's scared, so I swallow the fear 
The only thing I should be drinking is an ice cold beer 
So cool in lying and we try, try, ______ but we try too 
hard 
And it's a waste of time. 
Done looking for the critics, cause they're everywhere 
They don't ________ my jeans, they don't get my hair 
Exchange ourselves and we do it all the __________ 
Why do we do that, why do I do that (why do I do 
that)? 
 
(Yeah! Oh!) 
Oh, pretty, pretty, pretty 
#CHORUS# 
 
 

Available in:  
<https://www.letras.mus.br/pink/1766561/>. Accessed 
in: 13 set.2016.  
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APÊNDICE C – PLANO DE AULA 2 

 

Série:  
Ensino Médio 

Componente Curricular/Disciplina:  
Língua Inglesa 

Professor(a):  

Tema/Conhecimento: Brazil and the foreign’s view 

Tempo da aula: 100 
minutos 
2 aulas (50 minutos 
cada) 

OBJETIVO(S) 
(Neste campo devem ser apresentados os objetivos geral e/ou específico(s) 

 
 Refletir sobre o tema Brazil and the foreign’s view, por meio de alguns gêneros, tais 

como: imagens ilustrativas apresentadas por intermédio dos slides e vídeo;  
 
 Realizar warm up, verificando diferentes paisagens e tipos de atividades realizadas em 

meio social e associá-las com alguns países que julgar correspondente;  
 

 Conhecer o significado da palavra stereotype e suas classificações: a) gender 
stereotypes / estereótipos de gênero, b) racial and ethnic stereotypes / estereótipos 
raciais e étnicos, c) social-economic stereotypes / estereótipos sócio-econômicos, 
por meio da atividade de associações, proporcionada anteriormente e da 
apresentação dos slides elaborados pela professora;  

 
 Perceber que o tipo de estereótipo evidenciado na aula é o racial and ethinic 

stereotypes: o qual se qualifica também como national stereotypes (estereótipos 
nacionais). O olhar estará voltado aos estereótipos relacionados ao Brasil, advindos 
do estrangeiro, ou até mesmo do próprio brasileiro; 

 
 Trazer à memória e descrever em língua inglesa dois ou três estereótipos que já 

escutaram ou disseram referentes à sua própria nacionalidade, além de refletirem 
acerca das vantagens e desvantagens de esteriotipar;  

 
 Analisar e discutir o vídeo The Simpsons go to Brazil, apresentando diversas 

impressões, por meio de alguns questionamentos apresentados nos slides: a) What 
stereotypes about Brazil was showed in the video?; b) Do you agree with those 
stereotypes?; c) Do you think the author exaggerated? In what scenes?; d) If you had 
the chance, how would you “rewrite” some scenes of the episode?; e) Do you think 
that the episode may affect the way non-Brazilians see our country? Justify.;  

 
 Descrever tipos de estereótipos relacionados à alguns países mostrados nos slides 

por meio de suas respectivas bandeiras: Portugal, Estados Unidos da América, 
Argentina, África do Sul, Japão e Brasil; 

 
 Refletir sobre as diferentes posturas que podem-se adotar a fim de transformar o 

pensamento de tais estereótipos atribuídos ao Brasil; 
 

 Realizar atividade de reflexão e escrita sobre os estereótipos discutidos em sala de 
aula por meio de uma atividade impressa. 
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DESCRIÇÃO DA AULA / SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
(Neste campo devem ser apresentados os conteúdos, procedimentos e sequência das 

atividades relacionadas às habilidades desejadas) 

Em primeiro lugar, o encontro consistirá de uma aula expositiva, sendo guiada pelo uso de 
slides, na maior parte do tempo, e pela a apresentação de um vídeo (episódio dos 
Simpsons). Inicialmente, os alunos serão convidados a realizarem um warm up referente ao 
tema stereotypes, verificando, nos slides (02 ao 08), diferentes paisagens e tipos de 
atividades desenvolvidas em meio social e associando-as com alguns países que julgarem 
correspondentes a tais imagens (10 min.). Logo em seguida, os alunos conhecerão o 
significado da palavra stereotype e algumas de suas classificações, tais como: a) gender 
stereotypes / estereótipos de gênero, b) racial and ethnic stereotypes / estereótipos raciais e 
étnicos, e c) social-economic stereotypes / estereótipos sócio-econômicos (slides 09 e 10). 
Nesse momento, os alunos reconhecerão que foi por meio da atividade de associações, 
cumprida anteriormente, que eles desenvolveram tipos de estereótipos relacionados a cada 
imagem apresentada nos slides pela professora, atestando, de forma mais didática, o real 
sentido desse julgamento (20 min.). Além disso, será esclarecido que o foco da aula, é 
discutir estereótipos inseridos no campo dos pressupostos raciais e étnicos (o qual se 
caracteriza, também, como estereótipos nacionais/national stereotypes), relacionados mais 
especificamente ao Brasil  (5 min.). A partir dessa apresentação, será solicitado aos alunos  
refletirem acerca dos estereótipos referentes à sua própria nacionalidade (slide 11), 
descrevendo-os ao professor. Em seguida, uma pergunta será lançada: What are the 
advantages and disadvantages of stereotyping? (slide 12) - (10 min.). Posteriormente, os 
alunos serão convidados a assistirem ao o vídeo do episódio The Simpsons go to Brazil, e 
logo depois será dada a oportunidade para os alunos analisarem e discutirem o vídeo, 
apresentando diversas impressões, por meio de alguns questionamentos proporcionados 
nos slides 13 ao 17: a) What stereotypes about Brazil was showed in the video? b) Do you 
agree with those stereotypes? c) Do you think the author exaggerated? In what scenes? d) If 
you had the chance, how would you “rewrite” some scenes of the episode? e) Do you think 
that the episode may affect the way non-Brazilians see our country? Justify (20 min.). Após a 
discussão do vídeo os alunos descreverão tipos de estereótipos relacionados à alguns 
países mostrados nos slides 18 ao 23, por meio de suas respectivas bandeiras: Portugal, 
Estados Unidos da América, Argentina, África do Sul e Japão (5 min.). Logo depois, 
refletirão sobre as diferentes posturas que pode-se adotar a fim de transformar o 
pensamento de tais estereótipos atribuídos aos países apresentados e também ao Brasil 
(slide 24) - (10 min.). Por fim, será realizada uma atividade de reflexão e escrita sobre os 
estereótipos discutidos em sala de aula, por meio de uma atividade impressa (20 min.). A 
discussão das questões apresentadas na atividade deverá ser realizada na próxima aula e 
as respostas escritas entregues ao professor ao final do encontro.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 
(Neste campo devem ser apresentados os recursos a serem utilizados para o 

desenvolvimento da aula e/ou atividade) 

 Piloto, apagador, data show (instrumentos complementares: caixa de som e 
computador) ou tv pendrive e atividade impressa. 

AVALIAÇÃO 
(Neste campo deve ser descrito a forma e os critérios de avaliação, destacando os aspectos 

significativos da apendizagem) 
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 A avaliação será contínua e processual, observando a participação e o envolvimento 
dos alunos nas atividades propostas durante a(s) aula(s).  

 A avaliação, também, ocorrerá por meio da atividade de reflexão e escrita solicitada 
aos alunos, para que o(a) professor(a) tenha a possibilidade de analisar os efeitos das 
discussões e interações realizadas em sala de aula.  

OBSERVAÇÃO(ÕES) 

REFERÊNCIAS 
 
VÍDEO: The Simpsons go to Brazil - Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nGIjGcfWhwU>. Acesso em: 13 set. 2016. Sem legenda.  
 
ATIVIDADE ESCRITA: adaptada do site “Tripod”, com o tema: “Stereotypes”. Disponível em: 
<http://www.members.tripod.com/the_english_dept/stereo1.html>. Acesso em: 02 out. 2016. 
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APÊNDICE D – SLIDES COM O TEMA BRAZIL AND THE FOREIGNER’S VIEW 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Slide 1 

Slide 2 

Slide 3 



132 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Slide 4 

Slide 5 

Slide 6 
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Slide 7 

Slide 8 

Slide 9 
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Slide 10 

Slide 11 

Slide 12 
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Slide 13 

Slide 14 

Slide 15 
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Slide 16 
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Slide 18 
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Slide 21 
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Slide 25 
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APÊNDICE E – ATIVIDADE ESCRITA COM O TEMA STEREOTYPES 

 

 
School:_____________________________________________________________ 

Name:______________________________________________________________

Teacher:____________________________________________________________ 

Data:_____/_____/_____ 

 
 

REFLEXIVE AND WRITING ACTIVITY38 
 

Theme: National Steriotypes 
 
 

1) Think and write down five stereotypes of your own nationality. 
 
 

2) Did the completed statements make you feel uncomfortable? Why? Why not? 
 
 

3) In general, were your answers positive or negative? 
 
 

4) List the stereotypes under positive, negative or neutral. What does this tell us 
about stereotypes? 

 
 

5) Fill in the following questionnaire on your own and later discuss it with your 
teacher and colleagues. You may use : 
 
A= I agree  
B= I'm not sure  
C= I disagree 
 

 National stereotypes are dangerous because they may provoke racial 
prejudice. 

 

 Stereotypes contain a certain amount of truth.  

 There is no such thing as national character and therefore the idea of 
national stereotypes is rubbish. 

 

 The reason stereotypes exist is because people are afraid of 
diversity, change, and what is unknown. They prefer to cling to simple 
classifications, which maintain an old, familiar and established order. 

 

                                            
38 Atividade adaptada do site “Tripod”, com o tema: “Stereotypes”. Disponível em: 

<http://www.members.tripod.com/the_english_dept/stereo1.html>. Acessado em: 02 

out. 2016.  
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 Stereotypes are simply harmless sorts of jokes we tell about other 
nationalities or groups of people. 

 

 
 

6) In your opinion, what is the best way to challenge a stereotype? 
 
 
7) What you have seen here are national stereotypes. Can you think of other 

kinds of stereotypes? Write the sentences and qualify them.  
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ANEXO A – DEPOIMENTOS DE MULHERES VIOLENTADAS 

 

 

I l ived in a violent marriage for years. I was very naive at f irst and really didnt know 
people like him existed. He would kick me, slap me, push me, tr ip me over, throw things 
at me, stand on my feet, yell abuse, call me names like ‘social cripple’, the list goes on 
and on, but he never punched me. 
 
In fact he would say to people that he couldnt stand ‘wife bashers’. He would tell me 
that he didn’t want the children to play with so and sos children because they were a 
bad influence. 
 
He tr ied to isolate us from all those who loved us and new people we met would go 
through character assasinations by him.  
 
Life was continous hell, fear and horror and he always blamed the children or me for his 
violence. 
 
Things got a lot worse towards the end. He would threaten to run us all off the road in 
the car and kil l us. The violence became a daily occurance if not several episodes a 
day. 
 

How I coped 
Basically I coped by trying to keep him happy so he wouldnt do these things to us. I 
believed for a long time that it was my fault or the children’s. I cried a lot when he 
wasn’t home. I lost all my belief in myself. I was totally isolated and spoke to no one 
about what was happening. I dont think I really did cope except to hide it from the 
world and from myself. 
 
How the situation changed  
When his violence became much worse and was being directed at the children I 
changed. I began to read about self esteem and positive affirmations. I contacted a 
friend I used to know who worked in a Woman’s Centre and speaking to her made 
me realise we were not alone. Finally I began to see the reality of what was 
happening. When we left I believed he was going to kill us. 
  
What helped me 
The Domestic Violence Center women have helped me so very much. The support 
and understanding and sharing of experiences. Counselling, and I have done some 
violence recovery and self confidence courses. When the Family Court recognised 
what hell we went through and ordered absolute no contact for him with my children, 
was a big turning point in my healing. Good friends and family have been wonderful 
as well. 
  
What I would say to others 
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If I could come and help you leave I would but it is you who has to do it. Leaving 
permanently is the only thing that will change the situation. You cant make him better 
no matter how much you love him. It is NOT your fault, it is his. You are a wonderful 
person and deserve so much better. You are not alone, there are many people who 
know what you are going through. Reach out to people and contact support groups 
like those who own this website, they are the experts. Most of all believe in yourself 
and know you are strong. 
 
Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/katherines-story>. Accessed in: 13 set. 2016. 
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My first husband was mentally and physically abusive and had a sexual addiction 
problem. I knew before we married about a family history of abuse. Once before our 
marriage, he threatened to kil l us both in the car. I thought his behaviour would change 
once he moved away from his family , and for a very short time it did.  
 
Before I gave birth to our f irst child, twice he again threatened to kil l us in the car. After 
I gave birth, his mental abuse of manipulation, questioning my fidelity and stalking me 
escalated. After the birth of our second child, his sexual addiction was ignited and he 
began a series of affairs. Depression robbed me of my ready smile.  
 
It was like walking on eggshells, but I loved him.  
 
His continual physical abuse ceased the day he belted me so hard I lost partial hear ing 
in one ear and then he raped me. Afterward he felt remorseful and I was grateful for the 
cessation of physical abuse.  Within months, I saw my children withdraw from their 
father. 
 
In the final futi le weeks I remained with him, I narrowly stopped him f rom a sexual 
advance on our daughter, and watched in horror as he threw a knife at our son.  
 

How I coped 
I spoke up for myself and pointed out that his behaviour was intolerable. I began 
undertaking activities to relax myself such as going to the gym, swimming and 
learning meditation techniques. 
  
How the situation changed 
My children and I all survived and undertook counselling after I demanded my 
husband leave the house for good and I began divorce proceedings one year later. 
  
What helped 
I spoke with a psychologist who was a work colleague at the time. He encouraged 
me to understand that I had a lot to offer, and that I should no longer accept 
manipulation, physical abuse, and intimidation. 
 
What I would say to someone who is being abused 
It’s easy to say “GET OUT”, but I know what it feels like wanting to give a fifth, sixth, 
and seventh chance. There is a song that Brian Cadd recorded in the 70s and its 
integral words were: “If it hurts to say his name, then baby let go” It’s as simple as 
that. You deserve to be happy, loved and fulfilled. 
 
It took me a lot of false starts, but eventually I stepped out of an abusive relationship. 
I am now re-married and enjoying every minute of what a real marriage should be. 
Don’t waste another minute of your life trying to change an abuser. 
  
Please, anyone out there presently in any form of abusive relationship, once a guy 
behaves in an abusive way more than a few times, it’s not just a mistake brought on 
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by his own stresses. Take that step and move on before it’s too late. Such a decision 
can be hard but taking a positive step to free yourself is certainly worth it. You will 
need time to heal the hurt, but over time you will feel like yourself again. Make sure 
you go out with friends after a break up, as this will only do you good.  
 
Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/annas-
story>. Accessed in: 13 set. 2016. 
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I really fell for this guy. He was wonderful for the first 3 months, but then he changed 
and became very controll ing.  
 
He didn’t allow me to talk with fr iends freely, and would throw and break things if I did.  
He told me I was a bitch, he spat on me and hit me.  
 
On one occassion I was bedridden for 2 days from this and made excuses to people 
about how I was injured. He pulled a knife and stabbed my bedding, threatened me with 
objects, drove the car at high speeds with me in it – and always, always it was my fault.  
 
I began to believe that it was my fault and felt like I was in this roll ercoaster that I 
couldn’t get off. I spent every day crying until f inally enough was enough and I left. Stil l 
he came and begged me to give him another go and I did, but it wasn’t my choice to be 
in the relationship.  
 
We didn’t l ive together again and I started to go out with my fr iends more and more.  
I found that I really was so much happier and better without this person in my life.  
 

How I coped 
I really don’t know, I think I was only just functioning really. Getting up each day 
going to work, hoping that this person would treat me better this day – but it never 
happened. 
  
How the situation changed 
Finally after continual phone calls and harrassment from him I got a restraining order. 
  
What helped me 
My friends and family helped me a lot, telling me I didn’t need this jerk in my life that I 
was a better person than him and I deserved someone better, someone who 
respects me and allows me to be me. Also being the mother of grown children who 
loved me and just wanted to see me happy – I wanted to be there for them. 
  
What I would say to others 
Get out before it is too late. I don’t know what would of happened if I stayed, I think 
about that and just feel very lucky that I started to believe in myself again and 
managed to get out of the web. It was my personal nightmare – one that I will never 
be in again. 
 

 

Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/kazs-story>. 
Accessed in: 13 set. 2016. 
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At first my boyfr iend was so considerate, and overly fr iendly. Once we started dating he 
started to accuse me of cheating on him, and would call me a ‘slut ’. He would 
repeatedly call to “check -up” on me.  
 
When he saw me dancing with a male fr iend, he grabbed my arm and I fell down a fl ight 
of steps trying to get away from him. One night, he he ld me down and wouldn’t let me 
leave his house. 
 
The worst part was that I went along with everything. He would break up with me, and 
then I would take him back. He blamed me for his behavior, saying that if I was 
trustable, he wouldn’t have to check on me . He would ask my friends if I was 
trustworthy and would check to see if my car was at work.  
 
Many times women believe that they would recognize abuse, I believed that.  
 
I am an educated woman, from a good family, with a job, and a secure future. I never 
thought I would end up in an abusive relationship.  
 
It was so subtle – he stole my self worth.  
 

How I coped 
After we broke up, he started to stalk me. I made two police reports against him and 
took him to court for a restraining order. I didn’t get it. He followed me everywhere I 
went, sent lewd messages, threatened me. Six months later, he damaged my car. It 
has been a year, my friends have been a good support and a local abuse support 
service has helped. 
  
How the situation changed 
I avoid places I know he goes. About every couple months he sends a lewd 
message, but I have been able to return to a normal life. I am careful about going 
places by myself. I have finally realized that I am not all the things he called me, and 
that I am lovable. I am in a healthy relationship now that is full of respect. 
  
What helped me 
He had convinced me that I was crazy and unlovable. I started going to the support 
service and became educated on the cycle of abuse. I saw so clearly that it wasn’t 
my fault. A support group has shown me that I am not alone. Friends have stuck by 
me- they were there-they saw what happened. 
  
What I would say to others 
It is so easy to deny. I did not want to admit that I could be in an mentally abusive 
relationship – I wanted to believe that he loved me. If friends and family tell you that 
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there is something wrong with your relationship – really look at what they are saying. 
Don’t give up your freedom or your self-worth. 
 
You deserve to be happy and to feel good about your self. It may be hard to leave – 
but it will always be worth. Don’t be afraid to seek legal help or counselling. You are 
worth it! 
 

Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/julies-
story>. Accessed in: 13 set. 2016. 
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I was once in an emotionally abusive relationship. He changed once we 
moved in together – before that I thought he was a really nice guy, but 
unfortunately his pattern of behaviour changed. I hope that this stage of 
manipulation would pass and I certainly found out how naive I was. 
 
The type that didn’t know the meaning of a little bit of privacy, always 
looking through my things, questioning my activities, questioning me about 
my past, consistently brought me down about my weight, compared me to 
his ex-wife, called me names and his actions made me feel wrong about 
everything. 
 
He’d even ignore me as soon as he walked through the front door, not 
even a hello, – it was like I didn’t exist except when he wanted something.  
 
Falling in love doesn’t mean the guy  is right for you, because any form of 
abuse should be taken very seriously.  
 
Eventually, I withdrew and kept everything to myself and I even started to 
get depressed, at one time I didn’t know who I was anymore.  
 
How I coped 
I learnt to speak my mind and pointed out to him I wouldn’t put up with this sort of 
abusive behaviour for too much longer. I took up activities to relax myself, going for a 
walks every day, meditation and talked to a close friend about it. Talking to someone 
else helped me cope because keeping it inside can do damage. Even speaking to a 
family member can work wonders. 
  
How the situation changed 
The situation changed once I decided to end the relationship and promised myself to 
never look back. I’m pleased to say we broke up, and once he found out I started a 
new relationship, he came knocking on my door asking for a second chance. He 
even proposed, saying he had changed, but I knew his past actions could be 
repeated and so I said no. 
  
What helped me to get stronger 
I made myself get stronger. I structured my pattern of thinking to not tolerate my 
partner’s manipulation and intimidation any longer. Writing my thoughts and feelings 
down on paper like a diary helped in the development of strength. 
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What I would say to someone who is being abused 
Please, anyone out there presently in any form of abusive relationship, once a guy 
behaves in an abusive way more than a few times, it’s not just a mistake brought on 
by his own stresses, it’s what’s called character. Take that step and move on before 
it’s too late. 
 
Such a decision can be hard but taking a positive step to free yourself is certainly 
worth it. You will need time to heal the hurt, but over time you will feel like yourself 
again. Make sure you go out with friends after a break up, as this will only do you 
good. 
 

Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-
story>. Accessed in: 13 set. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-story
http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/sallies-story
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My husband is mentally abusive to me. He was like this while we were 
dating. 
Not at first, of course, but over time it became apparent. It escalated after 
I moved in with him. 
 
He would come home from work and yell at me about everything and 
anything. Then later he would act like nothing was wrong. This was 
confusing to me. 
 
I was always walking on eggshells trying not to upset him. Finally I broke 
up with him and moved in with a friend.  
 
But he talked me into coming back. He said he changed. He did for a while 
and we were later married. 
 
His abuse is far more subtle now. He has never hit me and I don’t know 
that he will. He is controlling, however.  
 
He makes all decisions affecting both of us by himself. He never asks for 
my input. This is very disconcerting. 
 
He once told me that since he was the man that it was his job to make the 
rules and I was to obey them since I am his wife.  
 
How I coped 
I have sought professional counselling. It has helped. Now I stand up to him when he 
gives orders. 
  
How the situation changed 
It hasn’t really. I think he gets frustrated with me. He withdraws, pouts and witholds 
affection. Once he said he wanted a divorce. That is when I sought counselling. He 
won’t come with me though. 
  
What helped me to get stronger 
Counselling has made me stronger. I have close friends and family that I know will 
always be there no matter what. 
  
What I would say to someone who is being abused 
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If you are considering marriage, think twice about staying. They may change, but 
usually not without professional counselling. If you are in a long term relationship, I 
strongly suggest counselling for your own sanity. You can learn to stand up for your 
rights and say “no.” 
 
 

Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/ls-story>. 
Accessed in: 13 set. 2016. 
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I married an abusive man who had a severe drinking problem. He would take days off of 
work and drink terr ibly.  
 

When he would drink he would become particularly abusive.  
 
I became pregnant and it didn’t stop him. He would still knock me down, 
shake me, and push me into walls. I put up with it because I loved him.  
 
He never remembered the things he would do so I would blame the a lcohol 
instead of him. 
Our relationship became so bad that I would miss a lot of work and my 
employer was getting fed up with me.  
 
How I coped 
I started to take pictures of the damage he would do to me and the home. I kept a 
detailed record day to day. One day he passed out with a glass of beer while holding 
my baby. Even though I had low self esteem, I was strong when it came to my child. 
He left the home, I notified the police that he was drunk driving and he went to jail. I 
moved out while he was in jail and I am staying with my family right now. 
  
How the situation changed 
My husband has now filed for divorce, but not until I went to the court to get a no 
contact order. He may no longer come near me or he goes to jail. As much as I love 
him when he’s sober, I need this no contact because he is abusive when drunk and if 
he could come near me I’m sure he could melt his way back into my heart and do it 
all over again. 
  
What helped me to get stronger 
My baby made me become stronger. I put up with a lot of abuse, but he only had to 
fail as a parent once for me to take my baby and flee for safety. 
  
What I would say to someone who is being abused 
DOCUMENT, DOCUMENT, DOCUMENT! Keep everything at work or a friend’s 
home. Take pictures, keep articles of clothing with blood, keep the broken items, 
make copies of keys, take all important paperwork and family momentos. It’s easy to 
say “GET OUT”, but I know what it feels like wanting to give a fifth, sixth, and seventh 
chance. 
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Someday you will have strength, someday you will leave – you deserve to be happy, 
you deserve to be loved. Someday you will find the strength and you will have the 
evidence you will need to keep him away from you for good. 
 

Available in: <http://www.dvrcv.org.au/stories/true-stories/stories-women/lenas-

story>. Accessed in: 13 set. 2016. 

 
 


