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Resumo 

As atividades de leitura em língua inglesa são importantes para a formação do aluno-leitor que 
precisa se posicionar de forma crítica e autônoma diante da sociedade. Embasado nessa ideia, este 
trabalho apresenta uma abordagem de pesquisa qualitativa, de inspiração etnográfica, e cuja 
discussão central trata sobre as atividades de leitura de um curso de inglês via internet. O curso foi 
escolhido por ter sido experimentado pelo próprio pesquisador. Nosso objetivo foi identificar quais são 
as concepções de leitura subjacentes às atividades de leitura do curso, analisar se as atividades de 
leitura incentivam a autonomia do aluno-leitor, discutir se as atividades de leitura favorecem o 
desenvolvimento da criticidade do aluno e verificar se há diversidade de gêneros textuais nas 
atividades de leitura. Os resultados mostraram que as atividades de leitura apresentam uma grande 
diversidade de gêneros textuais, porém em sua maioria não contribuem para o desenvolvimento da 
criticidade e autonomia do aluno-leitor, pois são atividades onde a leitura é vista como um processo 
de extração de significado, atividades onde o aluno só precisa passar o olho no texto e resgatar a 
informação ali contida. 
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Introdução  

 

Atualmente, temos uma vasta gama de cursos de inglês online, ou seja, via 

internet, os quais prometem proficiência em língua inglesa em um tempo de 

conclusão extremamente curto em relação aos cursos presencias, maior eficiência 

do que outros cursos e com a suposta vantagem de poder estudar a qualquer hora, 

em qualquer lugar. Porém, entre tantas opções na web, não é sabido se esses 

cursos online têm um resultado conforme o anunciado e como têm sido trabalhadas 

as atividades de leitura no tão promissor curso online, ou ainda se existe alguma 

preocupação em formar leitores críticos. 

Almeida e Oliveira (2011) defendem que a leitura é o fundamento da 

aprendizagem e que é importante o papel do outro na formação do leitor-cidadão, 

que interage com pessoas e contextos, para essas autoras é necessário uma 
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mediação intencional para a formação do leitor da leitora com autonomia para 

engajar-se ou não, para criticar e se tornar leitora/leitor de mundo. Essa ideia entra 

em confronto com o fato de que, nos cursos online de língua inglesa, o aluno realiza 

as suas atividades de leitura quase sempre sozinho, e há poucos espaços para 

discussões que proporcionem ao professor mediação intencional para a formação de 

criticidade do leitor. 

As atividades de leitura no ensino de língua inglesa, em geral, têm sido 

muitas vezes realizadas com textos fragmentados, fora de um contexto, com 

respostas previamente dadas, segundo Coracini (2002, p.18), “o texto é, na maioria 

das vezes, usado como pretexto para o estudo da gramática, do vocabulário ou de 

outro aspecto da linguagem”, sendo assim descartada a possibilidade de leitura 

crítica. Diante disso, este trabalho busca analisar as atividades de leitura de um 

curso de inglês online, com a intenção de reconhecer a importância da leitura no 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa e na formação do sujeito leitor, 

que deve interagir com o texto, tendo sempre uma percepção crítica.  

Segundo propaganda veiculada nos multimeios, este curso de inglês é 100% 

online, com aulas de conversação online, professores nativos, vídeos, tecnologia de 

reconhecimento de voz, para a correção da pronúncia, aulas em grupo ou 

particulares, acesso a uma comunidade internacional de alunos de mais de 120 

países e além de tudo isto, esse curso promete utilizar um método que permite ao 

aluno chegar à fluência do idioma 50% mais rápido que em um curso de inglês 

tradicional. 

Entretanto, a ideia que aparece na mídia, em forma de marketing, é que as 

coisas funcionam de uma forma totalmente nova e totalmente eficaz nos cursos 

online e que o curso presencial é coisa do passado, os cursos de idioma via internet 

têm sempre propagandas de maior eficiência em menor tempo e não se sabe até 

que ponto esta eficiência tem contemplado as atividades de leitura e quais são as 

perspectivas teóricas das mesmas. Mas, será que o curso presencial é mesmo 

menos eficiente, ou seja, existem diferenças significativas entre o curso presencial e 

o via internet em relação às atividades de leitura?  

Este trabalho busca uma reflexão sobre como a leitura é tratada nas 

atividades de língua inglesa, sendo que esta reflexão pode servir para complementar 
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a prática docente, ajudando tanto aos professores de língua inglesa que se utilizam 

de materiais didáticos prontos como os que produzem seu próprio material didático, 

assim como também pode ajudar aos alunos a refletir sobre seu próprio processo de 

formação. 

Nosso objetivo é identificar quais são as concepções de leitura subjacentes 

às atividades de leitura do curso, analisar se as atividades de leitura incentivam a 

autonomia do aluno-leitor, discutir se as atividades de leitura favorecem o 

desenvolvimento da criticidade do aluno e verificar se há diversidade de gêneros 

textuais nas atividades de leitura. 

O presente trabalho apresenta uma abordagem de pesquisa qualitativa, de 

inspiração etnográfica, e cuja discussão central trata sobre as atividades de leitura 

de um curso de inglês via rede mundial de computadores, ou um curso online. Esse 

curso de inglês foi escolhido por ter sido experimentado pelo próprio pesquisador. 

Enquanto as atividades do curso eram realizadas pelo pesquisador, foi utilizado um 

programa de computador que capturava em forma de vídeo as imagens da tela do 

computador. Estas capturas de tela em forma de vídeos foram utilizadas 

posteriormente para a análise das atividades de leitura. 

Com o objetivo de tratar as informações coletadas de forma mais didática, as 

discussões foram divididas em seções com a organização que se segue: na 

segunda seção faremos uma discussão teórica sobre algumas concepções de 

leitura, o que servirá de base para a análise das atividades de leitura do curso de 

inglês online. Delimitaremos termos chaves no campo da leitura e veremos as 

concepções de leitura bottom-up, top-down e interacionista.  

Na terceira seção, iremos discorrer sobre a importância do desenvolvimento 

da criticidade e autonomia do aluno-leitor e como o trabalho com diversos gêneros 

textuais nas atividades de leitura pode ser útil para este propósito, pois faz-se 

necessário contemplar o aluno como ser pensante e crítico que pode participar do 

processo de leitura de forma ativa. 

Na quarta seção, veremos uma descrição geral do curso de inglês analisado, 

e mais especificamente do nível 7 do curso que compreende ao intermediário ou B1, 

pois foram analisadas as atividades de leitura deste nível. Ainda nesta seção, 
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veremos o percurso metodológico, onde falamos como a pesquisa foi feita, e 

apresentamos uma síntese da análise de todas as atividades de leitura do nível 7.  

Na última seção, apresentaremos os resultados de pesquisa, traremos uma 

reflexão final sobre como a leitura é tratada neste curso de inglês via internet. 

 

Concepções de Leitura 

 

As atividades de leitura em língua inglesa muitas vezes têm uma perspectiva 

de que a leitura é reconhecer e traduzir palavras, uma decodificação do código 

escrito. Tal perspectiva está embasada na concepção de leitura conhecida como 

bottom-up, que surge a partir do modelo de leitura proposto por Gough (1972 apud 

ZAKALUK 1996). No entanto, segundo Zakaluk (1996), alguns teóricos como 

Godman (1970) e Rummelhart (1977) discordaram da concepção bottom-up, a partir 

daí surge a concepção top-down, que defende que o leitor é quem atribui o 

significado ao texto a partir de seu conhecimento prévio. Outros autores como Nuttall 

(2005), Kato (2007), Leffa (1996a), Carrell & Eisterhold (1983 apud SANTOS e 

KADER, 2009) defendem uma interação entre as concepções top-down e bottom-up, 

esta é a chamada concepção interacionista.  

Na concepção de leitura bottom-up ou ascendente, é evidenciado o papel do 

texto na produção de sentido, a leitura dá-se de baixo para cima, do texto para o 

leitor, evidenciando o papel do texto e a passividade do leitor no processo de 

interpretação de textos, segundo Santos e Kader (2009, p. 58), “é como se o leitor 

processasse letra por letra, palavra por palavra e sentença por sentença, coincidindo 

com um processo cognitivo de nível baixo que se refere ao acesso lexical”. 

A compreensão no momento da leitura no processo bottom-up, acontece de 

maneira automática, o papel do leitor é decodificar os sinais gráficos e “uma vez que 

o leitor é capaz de decodificar, ele é automaticamente conduzido ao sentido da 

palavra, o que resultaria na imediata compreensão do texto escrito” (DURAN, 2009, 

p. 4). Ou seja, o significado está no texto, e o leitor não tem papel nenhum a 

desempenhar, a não ser decodificar. Dourado (2008, p. 130) diz que:  

Na concepção de leitura como um processo ascendente e linear de 
decodificação textual, o texto tem existência própria, independente do leitor 
e de suas condições de produção, ou seja, o sentido é imanente ao texto, 
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cabendo ao leitor des-cobrir o significado já contido no texto e resgatar 
informação (grifo da autora). 

Por outro lado, na concepção de leitura top-down ou descendente é 

evidenciado o papel do leitor na produção de sentido, a leitura dá-se de cima para 

baixo, do leitor para o texto, “o leitor passa a assumir outras responsabilidades no 

processo, que incluem a contribuição para com a construção do sentido” (DURAN, 

2009, p. 6) e Dourado (2008, p. 131) diz que “segundo a concepção descendente, 

ler implica acionar esquemas de mundo, conhecimento prévio, levantar hipóteses, 

fazer predições com base no tema”. 

Esta concepção de leitura se mostra limitada, pois nela o leitor é o único 

responsável pelo sentido do texto. Para Leffa (1996a), em alguns casos é preciso 

limitar as possíveis interpretações, pois:  

 

Se alguém interpreta um poema satírico ao pé da letra, não deixa 
essencialmente de realizar um ato de leitura, de atribuir um significado ao 
texto, mas deixou de perceber que o que estava sendo refletido pelo texto 
não era a realidade, mas um reflexo do reflexo da realidade. (LEFFA, 
1996a, p.16) 

 

Dessa forma, a concepção que ler é atribuir significado ao texto, como um 

processo descendente, nem sempre é cabível, como também a concepção de que 

ler é extrair significado ao texto, como processo ascendente tem suas limitações, 

porém é possível que estas duas concepções se complementem no momento da 

leitura. Para Nuttall (2005), o processo bottom-up é uma parte do processo de leitura 

que se completa com o processo top-down, o que concorda com a concepção 

interacionista.  

A concepção de leitura interacionista não evidencia o papel do leitor em 

detrimento ao papel do texto, nem evidencia o papel do texto em detrimento ao 

papel do leitor, mas considera o papel do leitor, o papel do texto e o processo de 

interação entre os mesmos, o que vai gerar a compreensão. Leffa (1996a) critica a 

concepção de leitura em que o ato de ler é visto como um processo de extração de 

significado, dando ênfase ao texto e também a concepção de leitura em que o ato de 

ler é visto como atribuição de significado, dando ênfase ao leitor. O autor diz que 

“para compreender o ato da leitura temos que considerar então (a) o papel do leitor, 



6 

 

(b) o papel do texto e (c) o processo de interação entre o leitor e o texto” (LEFFA, 

1996a, p. 17). 

Na concepção de leitura interacionista, o leitor formula hipóteses, tenta 

adivinhar, utiliza seu conhecimento de mundo para atribuir significado ao texto, mas 

conta também com conhecimento textual, conhecimento linguístico para 

compreender o texto. Além disso, a concepção de leitura como uma interação entre 

o texto e leitor também considera as intenções do autor através do texto, e a 

possibilidade de o leitor entender o que o autor quis dizer ou fazer outras leituras 

conforme seu entendimento sobre determinado tema, assim a leitura é tratada em 

termos de competência comunicativa, conforme assinalam Kleiman (2004), Santos e 

Kader (2009), Duran (2009), Leffa (1996b). 

As atividades de leitura em língua inglesa precisam contemplar esta interação 

entre as concepções de leitura bottom-up e top-down, propiciando a ativação do 

conhecimento prévio do aluno, a formulação de hipóteses em relação ao texto e a 

confirmação destas hipóteses com base nos dados do texto, contemplando a 

compreensão das ideias gerais em alguns momentos e a busca por informações 

mais detalhadas em outros momentos, conforme o estabelecimento de objetivos 

para leitura.  

Além de tratar de problemas de compreensão em leitura, é necessário 

também que estas atividades propiciem a criticidade e a autonomia dos leitores, 

conforme veremos na próxima seção. 

 

A Leitura Crítica e a Autonomia 

 

Segundo Grigoletto (2002), pensar em desenvolver a consciência crítica dos 

alunos implica em levar o aluno a perceber que na leitura feita em sala de aula há 

sentidos previstos para o texto, pois o professor e/ou o material didático, através das 

atividades, direcionam o sentido que o aluno deve dar ao texto. Além disso, a autora 

também chama atenção para o sentido previsto pelo veículo de publicação do texto, 

do perfil de leitor que tal publicação busca atingir, como também os objetivos, 

finalidades e ideologia subjacente à publicação. É importante que as atividades de 

leitura em língua inglesa ajudem o aluno a perceber estes sentidos previstos para o 
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texto, oferecendo também informações sobre autoria, data de publicação e público 

alvo, afim de que ele possa se posicionar criticamente diante dos textos.  

Proporcionar aos alunos a leitura crítica de textos no ensino de língua inglesa 

é também uma forma de promover a autonomia dos mesmos, uma vez que o leitor 

crítico é autônomo no processo de leitura. Os alunos precisam estar conscientes de 

seu papel ativo no processo de aprendizagem, sendo que o aluno não é um 

recipiente vazio onde o professor derrama conhecimento, mas sim um ser criativo, 

capaz de interagir criativamente com os conhecimentos. 

Paiva (2009) diz que, “O professor não é responsável pela aprendizagem do 

aluno, mas pode ajudá-lo a ser mais autônomo”, cabe ao professor criar 

oportunidades para engajar os alunos, desta forma, as atividades de leitura em 

língua inglesa devem incentivar o aluno-leitor a ler mais fora do ambiente de aula, 

trazendo sugestões de livros, revista e sites da internet, contribuindo assim na 

formação de leitores autônomos. Assim sendo, o aluno pode ser incentivado a se 

autoconhecer, por meio de atividades que revelam seu perfil de aprendiz, podendo 

assim se tornar menos dependente do professor, podendo ir além do que lhe está 

imposto pelo material didático. 

A formação de leitores autônomos faz-se necessária uma vez que somos 

expostos a um vasto volume de informações oriundas de fontes diversas, através 

das novas tecnologias da informação e comunicação. É preciso que os alunos 

aprendam a se posicionar criticamente diante dos textos disponíveis nestes meios e, 

para isso, eles precisam ser autônomos, ou seja, não se contentar somente com o 

que lhes é oferecido, mas, ir à busca de mais, questionar a verdade imposta, discutir 

as possibilidades e dialogar com os textos. Por isto, as atividades de leitura 

superficiais no ensino de inglês devem dar lugar àquelas que visam o 

desenvolvimento crítico e autônomo dos alunos. 

Diante disso, o uso de diferentes gêneros textuais, oriundos de textos 

autênticos, pode ser utilizado no processo de formação de leitores críticos e 

autônomos. Pois, o ensino de leitura em Língua Inglesa, a partir da utilização de 

gêneros textuais, permite que o ensino deixe de ser centralizado em itens 

gramaticais ou em enunciados soltos e possibilita trabalhar com textos que refletem 
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o dia a dia dos alunos, mais próximos da realidade, ultrapassando os limites da sala 

de aula, desenvolvendo, assim, um ensino mais contextualizado, que prepara os 

alunos para atuarem de forma crítica e autônoma na sociedade. 

É importante que o aluno conheça e aprenda a identificar diversos gêneros 

textuais, bem como os elementos que os constituem, pois tais gêneros fazem parte 

do nosso entorno social, mostrando os anseios e necessidades das comunidades 

discursivas ou dos diferentes grupos sociais. Assim, os gêneros são um meio pelo 

qual o aluno pode compreender melhor a realidade social em que vive, para 

transformá-la e ser transformado por ela. Lopes-Rossi (2011, p. 71) afirma que:  

As atividades de leitura, em cada caso, devem levar os alunos a perceber 
que a composição do gênero – em todos os seus aspectos verbais e não 
verbais, nas informações que apresenta ou omite, no destaque que dá a 
algumas, mais do que a outras – é planejada de acordo com sua função 
social e seus propósitos comunicativos. Isso contribui para a formação de 
um cidadão crítico e participativo na sociedade.  

O trabalho pedagógico com gêneros textuais proporciona também o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura segundo Lopes-

Rossi (2011). Conforme também afirma Bentes (2011, p.105), “o domínio dos 

diferentes gêneros pode auxiliar o aluno a ser legítimo “dono” de sua fala”. Desta 

forma, o aluno poderá assumir com maior consciência o seu papel na sociedade, 

pois o conhecimento de diferentes gêneros textuais proporciona ao aluno um 

conhecimento de mundo mais amplo, aumenta seu acervo cultural.   

Na próxima seção, faremos uma análise dos dados encontrados no campo de 

pesquisa. 

 

Percurso Metodológico 

 

Inicialmente, foi feita a coleta de dados para a pesquisa através do uso de um 

programa de computador, que gravou em vídeo as imagens da tela do computador, 

enquanto o pesquisador fazia o curso online. Depois, foi delimitado que a análise 

das atividades de leitura seria do nível 7, que compreende ao nível intermediário, 

entendendo que a mesma permitiria uma visão geral do curso, sendo que os níveis 

apresentam um padrão quanto a sua estrutura e quanto aos tipos de atividades de 

leitura propostas. 
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O referido curso de inglês é composto por 16 níveis, sendo que esses níveis 

vão do iniciante ao pós-avançado, esses níveis são basicamente divididos conforme 

o conteúdo gramatical e o vocabulário. Cada nível é composto por oito unidades 

temáticas, e cada unidade é dividida em quatro seções que são chamadas de 

“Compreensão oral”, “Leitura”, “Conversação” “Redação”. O presente trabalho busca 

analisar as atividades da seção “Leitura” com suas respectivas subseções, em cada 

uma das 8 unidades do nível 7.  

O nível 7 do curso é dividido em 8 unidades temáticas, e cada unidade é 

dividida em quatro seções, conforme o anexo A. As seções intituladas Leitura, estão 

divididas em subseções conforme o anexo B. Cada subseção tem um subtema. As 

oito unidades temáticas do nível 7 do curso online de inglês analisado contam com 

37 textos escritos e cada um deles é seguido de um conjunto de questões, quer 

sejam de múltipla escolha, de completar, verdadeiro ou falso, etc. Consideramos 

cada texto juntamente com o seu respectivo conjunto de questões como uma 

atividade de leitura, sendo assim, analisamos 37 atividades de leitura. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um checklist, (apêndice A), que 

adaptamos a partir da ficha de avaliação do livro didático de língua estrangeira, 

elaborada por Dias (2005 apud Arantes, 2008). Esse instrumento ajuda o professor a 

avaliar como a leitura é tratada no livro didático de língua estrangeira. Dessa forma: 

A ficha de avaliação tem o propósito de auxiliar o professor a julgar se seu 
livro didático incorpora princípios sólidos sobre leitura em LE e se traduz 
esses princípios em atividades significativas para o processo de 
desenvolver as habilidades dos alunos para ler de uma maneira competente 
em contextos reais de interações de modo a alcançar os seus propósitos de 
leitura em LE. (DIAS, 2005 apud ARANTES, 2008, p. 1) 

O checklist, como se vê no apêndice A, foi adaptado de acordo com os 

objetivos desta pesquisa e está dividido nas seguintes partes: Princípios subjacentes 

ao processo de leitura; Textos e aspectos textuais; Atividades de compreensão e 

Criticidade; Autonomia. Esse instrumento prevê tópicos a serem contemplados nas 

atividades de leitura em língua inglesa, ele serve para analisar e avaliar quais 

pressupostos teóricos estão subjacentes a essas atividades e qual a importância 

dada ao desenvolvimento da autonomia e criticidade. 

Para cada item do checklist, foi criada uma pergunta (apêndice B), como por 

exemplo, para o item “Textos são autênticos”, onde se deveria marcar “sim”, “não” 
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ou “parcialmente”, foi feita a seguinte pergunta, “Quantos textos são autênticos e 

quantos são construídos especificamente para a situação de aprendizagem?” Assim 

sendo, se a quantidade de textos autênticos fosse de zero a 39% a resposta seria 

não, se tivesse entre 40% e 59% seriam parcialmente, e se fosse a partir de 60% a 

resposta seria sim. Utilizamos o instrumento de pesquisa checklist para analisar 

todas as atividades de leitura da seção leitura nas oito unidades temáticas do nível 

sete do curso. Traremos agora a síntese desta análise.  

Em relação aos princípios subjacentes ao processo de leitura, observamos 

que das 37 atividades de leitura, 21 refletem a concepção bottom-up, pois propiciam 

ao aluno unicamente extrair significado do texto, nenhuma das atividades propicia ao 

aluno unicamente atribuir significado ao texto como na concepção de leitura top-

down, e 16 atividades evidenciam a concepção de leitura interacionista, sendo que 

condensam tanto as informações presentes no texto, como as informações que o 

leitor traz consigo e a construção dos sentidos ocorre através da interação entre o 

leitor e o texto. Esses dados estão apresentados no gráfico da figura 6. 

Bottom-up
57%

Top-down
0%

Interacionista
43%

PRINCÍPIOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE 
LEITURA 

Bottom-up

Top-down

Interacionista

 

Figura 6 – Gráfico: princípios subjacentes ao processo de leitura.  

 

Dessa forma, os dados demonstram que nesse curso a leitura é na maioria 

das vezes vista como um processo de extração de significado do texto e outras 

vezes como um processo interativo.  
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Quanto ao texto e os aspectos textuais, há 18 gêneros textuais diferentes, 

dentre eles e-mail, carta, panfleto, artigo de jornal, artigo de revista, entre outros. 

Alguns gêneros se repetem várias vezes como o e-mail que aparece 6 vezes, 

enquanto outros como o panfleto só ocorrem uma única vez. No gráfico, da figura 7, 

podemos visualizar a diversidade de gêneros e a frequência com que cada um deles 

ocorre nas atividades de leitura do curso.  

 

 

Figura 7 – Gráfico: diversidade de gêneros textuais presentes nas atividades de leitura. 

 

Observamos que há certa diversidade de gêneros, mas as atividades não 

exploram os aspectos, as características e as funções dos mesmos. Dos 37 textos, 

somente 1 é autêntico e os demais foram construídos especificamente para situação 

de aprendizagem. O uso de textos autênticos pode proporcionar uma leitura mais 

próxima da realidade, contribuindo para o desenvolvimento da leitura crítica, sendo 

DIVERSIDADE DE GÊNEROS TEXTUAIS PRESENTES NAS 

ATIVIDADES DE LEITURA 

 



12 

 

que os textos construídos para situação de aprendizagem podem contribuir para 

leitura superficial, para simples decodificação do texto. 

Em 22 atividades de leitura, ou seja, 60% do total há exploração das 

condições sob as quais o texto de leitura foi produzido, como quem escreveu, para 

quem, com qual propósito, etc., entretanto, não há incentivo a resumos da 

informação lida, assim também como não há incentivo ao aluno para trocar ou 

compartilhar pontos de vista em relação ao texto de leitura.  

Já que o sistema do curso oferece acesso a uma comunidade internacional 

de alunos que podem se comunicar através de salas de bate-papo individual ou em 

grupos, então seria possível criar espaços onde os alunos pudessem compartilhar 

suas atividades, discutir textos em grupos, trocar informações e expor seu ponto de 

vista em relação a determinados textos, porém isto não acontece. 

Em todas as sete unidades do curso, há exploração de um tema específico 

sob diferentes perspectivas. Esse dado foi constatado a partir da observação de 

cada unidade separadamente, analisando se o tema proposto na unidade era 

explorado sob diferentes pontos de vista. A análise feita em relação à criticidade e 

autonomia constatou que em apenas 27% das atividades de leitura o aluno-leitor é 

incentivado a dar opiniões, sugestões, críticas e/ou reagir a favor ou contra o que foi 

lido.  

Em apenas 2,7%, ou seja, em uma única atividade, o aluno-leitor tem a 

oportunidade de conversar e/ou escrever sobre o seu progresso em relação ao 

processo de compreender textos (autoavaliações). Em nenhuma das atividades, o 

aluno-leitor é incentivado a ler mais fora dos limites do ambiente da aula (leitura 

extensiva). Não são fornecidas sugestões de livros, revistas e sites para esse fim. 

Somente em 8,1% das atividades de leitura, o aluno é incentivado a se 

autoconhecer por meio de atividades que revelam o seu perfil de aprendiz. 

Percebemos com isto que a maioria das atividades não contribui para a formação da 

criticidade e autonomia do aluno-leitor.  
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Leituras em Estado de Conclusão 

 

Na introdução do trabalho, dissemos que nosso objetivo é identificar quais 

são as concepções de leitura subjacentes às atividades de leitura do curso, analisar 

se as atividades de leitura incentivam a autonomia do aluno-leitor, discutir se as 

atividades de leitura favorecem o desenvolvimento da criticidade do aluno e verificar 

se há diversidade de gêneros textuais nas atividades de leitura. Podemos dizer que 

fizemos uma leitura do curso, fazendo uma reflexão de acordo com esses objetivos. 

Percebemos, através das atividades de leitura analisadas, as concepções de 

leitura bottom-up e interacionista, sendo que a primeira ocorreu mais vezes do que a 

segunda. Na concepção de leitura bottom-up, é evidenciado o papel do texto e a 

passividade do leitor na produção de sentido, a leitura dá-se do texto para o leitor. 

São atividades de leitura onde o leitor precisa passar os olhos no texto e buscar 

informações especificas, mas que não contemplam o papel do leitor, sua opinião 

sobre o tema e sua visão de mundo. A leitura ali é vista como extração de 

significado do texto, essas são atividades que não contribuem para o 

desenvolvimento da criticidade e autonomia do aluno-leitor. 

Na concepção de leitura interacionista, considera-se o papel do leitor, o papel 

do texto e o processo de interação entre os mesmos, o que vai gerar a 

compreensão. São atividades de leitura onde o leitor formula hipóteses, tenta 

adivinhar, utiliza seu conhecimento de mundo para atribuir significado ao texto, mas 

conta também com conhecimento textual, conhecimento linguístico para 

compreensão. Em algumas dessas atividades, o aluno-leitor tem oportunidade de 

perceber as intenções do autor e de expressar sua opinião, caminhando assim para 

uma leitura crítica. Embora em número menor, essas atividades podem colaborar 

para que o aluno-leitor aprenda a se posicionar de forma crítica e autônoma diante 

dos textos em língua inglesa com que ele se depara no dia a dia.  

Contudo, a maioria das atividades analisadas não encaminha o aluno-leitor 

para um momento de reflexão crítica sobre o tema abordado, mas são atividades de 

leitura que vão preparar o aluno leitor para aquela leitura rápida, onde se busca 

algumas informações especificas no texto, sendo assim descartada a possibilidade 

de uma leitura crítica.   
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Foi insignificante a quantidade de atividades de leitura que incentivavam o 

desenvolvimento da autonomia do aluno-leitor. Faltaram atividades que 

incentivassem a leitura em outros ambientes além da aula, sugestões de livros, 

blogs, revistas, etc. ou ainda opções de textos que o aluno pudesse escolher de 

acordo com suas preferências e gostos, o que poderia contribuir também para a 

motivação de aprendizagem da língua estrangeira. É importante que as atividades 

de leitura incentivem o aluno a ir além do material didático, a ser mais autônomo, 

preparando-o para a vida além da sala de aula.  

O curso apresenta uma boa diversidade de gêneros textuais. É importante 

que o aluno conheça e aprenda a identificar diversos gêneros textuais, bem como os 

elementos que os constituem, pois tais gêneros fazem parte do nosso entorno 

social. Assim, o trabalho com os diversos gêneros textuais é um meio pelo qual o 

aluno pode compreender melhor a realidade social em que vive, para transformá-la e 

ser transformado por ela. Porém, os diversos gêneros textuais apresentados nas 

atividades poderiam ser mais explorados com estes propósitos acima referidos, o 

que não aconteceu. 

Esperamos que as reflexões aqui apresentadas sirvam para despertar, tanto 

a professores como alunos, quanto a importância do desenvolvimento da criticidade 

e autonomia através da leitura em língua inglesa, o que demanda ir além da leitura 

como decodificação. Sendo que nossa pesquisa tem suas limitações e que essas 

são leituras em estado de conclusão. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: CHECKLIST 

Princípios subjacentes ao processo de leitura                  SIM       NÃO     PARC 

Ler é unicamente extrair significado. O sentido é imanente ao texto, cabendo 

ao leitor descobrir o significado já contido no texto e resgatar informação. 

(Bottom-up) 

   

Ler é unicamente atribuir significado. A prática de leitura é vista como uma 

atribuição de significados por parte do leitor. (Top-down).  
   

Ler é um processo interativo.  A leitura condensa tanto as informações 

presentes no texto, como as informações que o leitor traz consigo e a 

construção dos sentidos ocorre através da interação entre leitor e texto. 

   

Textos e aspectos textuais                                                  SIM     NÃO     PARC 

Diversidade de gêneros textuais com funções sociais variadas (artigos, 

biografias, perfis, anúncios, reportagens, folhetos, receitas, contos, etc.) 
   

Textos são autênticos (não foram construídos especificamente para a 

situação de aprendizagem). 
   

Créditos referentes à autoria, datas e números de páginas, endereços das 

páginas de internet são fornecidos. 
   

Atividades de compreensão                                               SIM     NÃO     PARC 

Exploração de um tema específico sob diferentes perspectivas.    

Incentivo ao aluno para trocar e/ou compartilhar pontos de vistas em relação 

ao texto de leitura. 
   

Incentivo a resumos da informação lida em tabelas, esboços, mapas 

conceituais etc. 
   

Exploração dos aspectos das condições sob as quais o texto de leitura 

foi produzido (quem escreveu, para quem, com qual propósito, como, de 

que ponto de vista, de que lugar social, quando, onde). 

   

Criticidade e Autonomia                                                     SIM     NÃO     PARC 

O aluno-leitor é incentivado a dar opiniões, sugestões, críticas e/ou reagir a 

favor ou contra o que foi lido. 
     

O aluno-leitor tem a oportunidade de conversar e/ou escrever sobre o seu 

progresso em relação ao processo de compreender textos (auto avaliações). 
   

O aluno-leitor é incentivado a ler mais fora dos limites do ambiente de aula (leitura 

extensiva). Sugestões de livros, revistas e sites são fornecidas para esse fim. 
   

O aluno é incentivado a se autoconhecer por meio de atividades que revelam o 

seu perfil de aprendiz. 
   

Fonte: Adaptado de Dias (2005, apud Arantes, 2008) 

Obs.: SIM - a partir de 60%(22 ou mais ocorrências) 

        NÂO - 0 a 39% (até 14 ocorrências) 

        PARCIALMENTE - 40% a 59% (entre 15 e 21 ocorrências) 



18 

 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

 

PRINCÍPIOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE LEITURA      

 Quantas atividades de leitura propiciam ao aluno unicamente extrair significado do 
texto? (perguntas do tipo, ‘Onde o acidente ocorreu?’, ‘O que o autor diz na linha 2?) 

 Quantas atividades de leitura propiciam ao aluno unicamente atribuir significado do 
texto? (perguntas do tipo, ‘O que você acha desse tema?’, ‘O que você sabe sobre 

esse tema?’) 
 Quantas vezes as atividades de leitura condensam tanto as informações presentes 

no texto, como as informações que o leitor traz consigo e a construção dos sentidos 
ocorre através da interação entre leitor-(con)texto-autor? (Ler é um processo 
interativo) 

 
TEXTOS E ASPECTOS TEXTUAIS 

 Quantos textos escritos? 
 Quais e Quantos tipos de gêneros textuais diferentes? 
 Quantos textos autênticos e quantos construídos especificamente para situação de 

aprendizagem? 
 Créditos referentes à autoria, datas e números de páginas são fornecidos? 

 
ATIVIDADES DE COMPREENSÃO 

 Em quantas unidades há exploração de um tema específico sob diferentes 
perspectivas? 

 Quantas vezes o aluno é incentivado a trocar e/ou compartilhar pontos de vistas em 
relação ao texto? 

 Quantas vezes há incentivo a resumos da informação lida em tabelas, esboços, 
mapas conceituais etc.? 

 Quantas vezes há exploração dos aspectos das condições sob as quais o texto de 
leitura foi produzido (quem escreveu, para quem, com qual propósito, como, de que 
ponto de vista, de que lugar social, quando, onde). 
 

 

CRITICIDADE E AUTONOMIA  

 Quantas vezes o aluno-leitor é incentivado a dar opiniões, sugestões, críticas e/ou 

reagir a favor ou contra o que foi lido? 

 Quantas vezes o aluno-leitor tem a oportunidade de conversar e/ou escrever sobre o 

seu progresso em relação ao processo de compreender textos (auto avaliações). 

 Quantas vezes o aluno-leitor é incentivado a ler mais fora dos limites do ambiente da 

aula (leitura extensiva)? Sugestões de livros, revistas e sites são fornecidas para 

esse fim? 

 O aluno é incentivado a se autoconhecer por meio de atividades que revelam o seu 

perfil de aprendiz? 
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ANEXO A – DIVISÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS DO NÍVEL 7 

UNIDADES  SEÇÕES 

Unidade 1: 

Regras e 

instruções 

Leitura: 

Aprendendo um 

jogo de cartas 

Conversação: 

Entrevista com 

um atleta 

Compreensão Oral: 

Votando para um 

programa esportivo 

Redação: Dando 

instruções para 

um jogo 

Unidade 2: 

Como falar 

sobre o futuro 

Leitura: Se 

tornando verde 

Compreensão 

Oral: Bolsa de 

pesquisa 

Conversação: 

Como opinar sobre 

a mudança de 

clima 

Redação: 

Planejando o 

futuro 

Unidade 3: 

Entrevistas de 

emprego 

Leitura: 

Chamando 

candidatos para 

uma entrevista 

Conversação: 

Expondo os 

planos de 

carreira numa 

entrevista 

Compreensão Oral: 

Entrevistando 

candidatos 

Redação: 

Escrevendo uma 

oferta de 

emprego 

Unidade 4: 

Experiências 

Conversação: 

Falando sobre 

suas 

experiências 

Leitura: 

Identificando 

estilos de 

aprendizado 

Compreensão Oral: 

Recontando uma 

história de terror 

Redação: 

Escrevendo 

sobre uma 

experiência 

memorável 

Unidade 5: O 

que tem na 

TV?  

Leitura: 

Gravando um 

programa de TV 

Conversação: 

Como opinar 

sobre televisão 

Redação: Fazendo 

parte de uma 

pesquisa de ibope 

de TV 

Compreensão 

Oral: 

Recapitulando a 

trama de um 

seriado 

Unidade 6: No 

treinamento de 

trabalho  

Leitura: 

Escolhendo 

cursos de 

treinamento 

para a equipe 

Compreensão 

Oral: 

Contratando um 

estagiário 

Redação: Emitindo 

uma advertência 

escrita 

Conversação: 

Conseguindo 

uma promoção 

Unidade 7: 

Vivências de 

feriado 

Compreensão 

Oral: 

Procurando uma 

bolsa perdida 

Leitura: 

Postando suas 

fotos do feriado 

Conversação: 

Preparando-se 

para as férias 

Redação: 

Escrevendo uma 

carta de 

reclamações 

Unidade 8: Compreensão Leitura: Redação: Postando Conversação: 
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Contando 

segredos 

Oral: Reagindo 

a fofocas e 

rumores 

Mantendo um 

segredo 

comentários em 

fórum sobre 

celebridades 

Respondendo a 

boas e más 

notícias 
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ANEXO B – DIVISÃO DA SEÇÃO LEITURA 

UNIDAD

E 

SEÇÃO SUBSEÇÕES 

Unidade 

1  

Leitura: 

aprendend

o um jogo 

de cartas 

Vídeo: 

Habilidade e 

paciência  

Vocabulário

: Jogos de 

Baralho 

Gramática

: ‘Have to' 

e 'allowed 

to’ 

Leitura: 

Como 

participar de 

um jogo de 

cartas 

Tarefa 

final: 

Aprendend

o um jogo 

de cartas 

Unidade 

2 

Leitura: Se 

tornando 

verde 

Vídeo: Olho de 

detetive 

Vocabulário: 

Questões 

ambientais 

Gramática: 

Primeira 

condicional 

Leitura: 

Educação 

Ecológica 

Tarefa 

final: Se 

tornando 

verde 

Unidade 

3 

Vídeo: 

Precisa-se: 

Assistente 

de Vendas 

Vocabulário: 

Trabalhos e 

carreiras 

Gramática: 

‘For’ e ‘since’ 

Categoria: 

Descrevend

o a 

experiência 

de trabalho 

Tarefa final: 

Chamando 

candidatos 

para uma 

entrevista 

 

Unidade 

4 

Vídeo: 

Perguntas 

profundas 

Vocabulário: 

Aprendendo 

uma língua 

Gramática: 

Present 

perfect 

simples vs 

continuous 

Leitura: 

Habilidades 

de estudo 

Tarefa final: 

Identificand

o estilos de 

aprendizado 

 

Unidade 

5 

Vídeo: 

Exibição 

de fim de 

semana 

Vocabulário: 

Programas de 

TV 

Gramática: 

Adjetivos 

com 'ed' 

ou 'ing' 

Gramática: 

Gerúndio ou 

infinitivo 

Categoria: 

Expressand

o 

preferências 

Tarefa 

final: 

Gravando 

um 

programa 

de TV 

Unidade 

6 

Vídeo: 

Muito 

trabalho 

Vocabulário: 

Desenvolviment

o profissional 

Compreensã

o Oral: 

Identificando 

oportunidade

s de 

treinamento 

Leitura: 

Lendo 

relatórios de 

desempenh

o 

Tarefa final: 

Escolhendo 

cursos de 

treinamento 

para a 

equipe 
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Unidade 

7 

Vídeo: 

Visita ao 

hotel 

Vocabulário: 

Atividades de 

férias 

Vocabulário: 

Adjetivos 

positivos e 

negativos 

Gramática: 

Cláusulas 

de tempo 

Tarefa final: 

Postando 

suas fotos 

do feriado 

 

Unidade 

8 

Vídeo: Não 

diga a 

ninguém! 

Vocabulário: 

Grandes e 

pequenas 

mentiras 

Gramática: 

Pronomes 

indefinidos 

Gramática: 

‘Seem', 

'appear' e 

'look' 

Categoria: 

Retendo 

informação 

Tarefa 

final: 

Mantendo 

um 

segredo 

 

 

 


