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RESUMO

Este trabalho objetiva refletir sobre a importância das práticas leitoras e também sobre a formação do
leitor na perspectiva da utilização de diferentes gêneros textuais como ferramenta de ensino de língua
inglesa no ensino médio. Trata-se de um estudo bibliográfico e de campo, que se originou de
observações e aplicações de atividades de leitura em aulas de língua inglesa do ensino médio e é
embasado nas teorias de Bakhtin, Kleiman e das OCEM, dentre outros autores. Assim, pode-se dizer
que as leituras nas aulas de língua inglesa através da utilização de diferentes gêneros textuais
promoveram possibilidades de leitura resultantes da interação entre leitor e texto, de maneira
significativa e dinâmica, buscando abordá-las como práticas socioculturais e valorizando os
conhecimentos prévios do aluno.

Palavras-chave: Práticas Leitoras. Gêneros Textuais. Língua Inglesa. Conhecimentos Prévios.

ABSTRACT

This work aims to reflect on the importance of reading practices and also on the formation of the
reader in the perspective of the use of different textual genres as an English teaching tool in high
school. It is a bibliographical and field study, which was originated from observations and applications
of reading activities in English classes in high school and it is based on the theories of Bakhtin,
Kleiman and OCEM, among other authors. Thus, it can be said that reading practices in English
language classes through the use of different textual genres promoted reading possibilities resulting
from the interaction between reader and text, in a meaningful and dynamic way, seeking to approach
them as socio-cultural practices and valuing the previous knowledge of the student.

Keywords: Reading Practices. Textual Genres. English Language. Previous Knowledge.

RESUMEN

Este trabajo objetiva reflexionar sobre la importancia de las prácticas lectoras y también sobre la
formación del lector en la perspectiva de la utilización de diferentes tipos textuales como herramienta
de enseñanza de lengua inglesa en la enseñanza media. Se trata de un estudio bibliográfico y de
campo, que se originó de observaciones y aplicaciones de actividades de lectura en clases de lengua
inglesa de la enseñanza media y se basa en las teorías de Bakhtin, Kleiman y en las OCEM, entre
otros autores. Así, se puede decir que las lecturas en las clases de lengua inglesa a través de la
utilización de diferentes tipos textuales promovieron posibilidades de lectura resultantes de la
interacción entre lector y texto, de manera significativa y dinámica, buscando abordarlas como
prácticas socioculturales y valorando los conocimientos previos del alumno.

Palabras clave: Prácticas Lectoras. Tipos Textuales. Lengua Inglesa. Conocimientos Previos.

1. INTRODUÇÃO

É de fundamental importância que as aulas de língua inglesa do ensino básico também devam
atender à proposta de desenvolvimento da leitura, uma vez que esta é uma prática sociocultural
diretamente ligada à escola e o educador deve, por sua vez, atuar com o seu papel de articulador ao
oferecer aos seus alunos uma diversidade de práticas leitoras em sintonia com o seu contexto social,
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de forma que elas sejam abertas aos modos de ler, presentes nas diversas situações comunicativas.
Todavia, o ensino de língua inglesa nas escolas acontece geralmente distante da realidade do aluno,
limitando-se ao ensino e aprendizagem de inúmeras regras gramaticais; e as práticas de leituras
executadas também se baseiam em modelos que priorizam um estilo mecanizado e pouco trabalham
a capacidade intelectual do aluno.

Assim, o professor precisa criar oportunidades de leitura mediante a utilização dos diferentes gêneros
textuais para que o aluno perceba as diferentes linguagens, utilizadas em diversas situações. Acerca
do domínio dos gêneros discursivos pelos dos sujeitos, Bakhtin (1992, p. 302) afirma que:

[...] as formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros
do discurso, introduzem-se em nossa experiência e em nossa consciência
conjuntamente. (...) Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados
(porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é
óbvio, por palavras). Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma
maneira que a organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a
moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de
imediato, bem nas primeiras palavras pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o
volume (extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura
composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao
todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas
diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo fala,
se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação
verbal seria quase impossível.

Uma vez colocada a pertinência de se desenvolver a prática leitora norteada pela utilização dos
gêneros textuais, um questionamento se faz indispensável: como essa proposta pode contribuir para
um melhor ensino de língua inglesa no ensino médio da escola pública

Nesse viés, o estudo em questão tem enquanto relevância social o intuito de viabilizar a inclusão, pois
está voltado para problemas comuns à realidade dos alunos e das escolas no que concernem às
aulas de língua inglesa, partindo de uma proposta de ensino de inglês voltado para práticas leitoras
que buscam atender à necessidade de preparar leitores que atuem como cidadãos críticos.

O objetivo geral deste estudo é trabalhar diferentes gêneros textuais mediante a prática de leitura em
língua inglesa no ensino médio da escola pública.

São objetivos deste trabalho: analisar as abordagens de ensino de língua inglesa no ensino médio;
questionar se as aulas de língua inglesa abordam as práticas de leitura na língua em questão;
considerar se as aulas de leitura em língua inglesa contribuem para despertar o interesse e o senso
crítico do aluno e apresentar a importância dos diversos gêneros textuais nas aulas de inglês.

Diante do exposto teórico, este estudo é composto de 05 subtópicos sendo que o 1º é a presente
introdução. Os subtópicos 02 e 03 foram destinados à fundamentação teórica, sendo que no
subtópico 02, foi abordada a discussão sobre a importância das práticas leitoras no ambiente escolar
e, no subtópico 03, a discussão teórica ressalta a questão das práticas leitoras através do uso de
gêneros textuais, bem como a sua operacionalidade no ensino de língua inglesa.

O quarto subtópico apresenta a metodologia deste estudo, que tem como base uma pesquisa
bibliográfica e um estudo de campo, visando alcançar os objetivos almejados. Foram utilizados como
referencial teórico-metodológico, estudos realizados por diferentes autores como Bakhtin (1988, 1992,
2000) e Marcuschi (2007). Serão somadas ao acervo de consultas, Freire (1996), Rocco (1999), e as
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OCEM (2006).

Por fim, foram apresentadas as considerações finais da pesquisa, traçando uma análise da
perspectiva da proposta do ensino de língua inglesa fundamentado no trabalho com gêneros textuais
a partir das práticas leitoras, mostrando que elas procuram intensificar no educando o senso crítico,
uma vez que a abordagem tradicional de ensino de língua inglesa não o faz de forma efetiva e
satisfatória.

1. PRÁTICAS DE LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR

Cada vez mais as pessoas percebem o quanto a leitura é importante e como ela pode mudar a vida
dos indivíduos que a compreendem e que são capazes de fazer o uso dela. Não lendo apenas por ler,
mas para perceber o mundo no qual estão inseridas e desenvolver por meio delas habilidades
críticas. A leitura é uma prática sociocultural diretamente ligada à escola, logo, o educador precisa
oferecer aos seus alunos uma diversidade de práticas leitoras produzidas nas diversas situações
comunicativas.

De acordo com a concepção de leitura como construção social (KLEIMAN, 2004), pode-se dizer que o
ato de ler é um processo que vai muito além da mera codificação de palavras. Leitura é acima de tudo
compreender as ideias contidas no texto, bem como o que não está explicito no mesmo. Ao ler um
texto, o leitor deve ter uma participação muito importante no que concerne à sua contribuição no
processo de construção de significados.

O processo de leitura é algo muito amplo e envolve não somente a decodificação, mas também a
análise do texto através do conhecimento de mundo do leitor. Para que a leitura adquira sentido é
necessário também que o sujeito, inserido neste processo, atribua sentido ao que está lendo
estabelecendo uma relação dos conhecimentos prévios com os que podem ser extraídos do texto a
ser lido. ngela Kleiman esclarece essa relação do seguinte modo:

[...] A ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à compreensão,
pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer
inferências necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto
num todo coerente. Este tipo de inferência, que se dá como decorrência do
conhecimento de mundo e que é motivado pelos itens lexicais no texto é um
processo inconsciente do leitor proficiente. (KLEIMAN, 1997, p. 25)

Isso significa que para que haja uma melhor compreensão no ato de leitura, é fundamental uma exista
uma familiaridade e o máximo de exposição do leitor quanto aos diferentes tipos de textos que
circulam na sociedade. Assim, quando inexistem vivências de leituras de diferentes contextos de
produção por parte dos sujeitos, não haverá também uma compreensão significativa no ato de ler.

Cada leitor possui suas leituras prévias e elas são por demais importantes, devendo, portanto, ser
levadas em conta. Por isso, para Rocco (1999), alguns requisitos devem ser exigidos do docente para
que seu trabalho com leitura tenha êxito, tais como: uma avaliação crítica dos conceitos de leitura, um
posicionamento de firmeza e segurança diante das práticas de leitura, o saber escolher textos de
qualidade e seu papel como professor-leitor.

Nesse caminho, é relevante ressaltar a questão das leituras subjetivas (PROUST, 1989).
Enveredando por tal concepção, é certo dizer que o ato de leitura é nada mais nada menos que a
soma de nossas experiências, de nossas memórias de família, da escola, de todas as nossas leituras
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concretas de vida, de convivências com colegas, parentes, enfim, soma de histórias nossas que
contribuem para a construção de significado de nossas leituras de um modo maior.

Todo leitor tem história, logo, não pode ser visto tão somente como uma tábula rasa, uma vez que ele
é capaz de trazer interpretações advindas dos conhecimentos prévios que ele já possui. Sobre esse
aspecto, Freire aponta que:

A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura do mesmo. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto
e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me
senti levado- e até gostosamente- a “reler” momentos fundamentais de minha
prática, guardados na memória, desde experiências mais remotas de minha
infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão
crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo.
(FREIRE,1996, p. 9)

Levando tal pensamento em consideração, é incontestável a ideia de que as leituras que fazemos
partem de nossa realidade e que, por isso, elas são plurais. Segundo Barthes (1980), o texto é plural
porque ele não produz sentido em si, porém permite várias possibilidades de sentido, ou seja, por ser
polissêmico o mesmo possibilita que muitos outros sentidos sejam encontrados. E também ele pode
ser lido de várias maneiras a depender de quem esteja lendo, uma vez que cada leitor sempre fará
uma leitura particular.

No que se refere à significação, é conveniente ressaltar que aspectos como o contexto histórico,
ideologia, situação social, entre outros, são imprescindíveis para a construção de sentido de um
determinado texto. Conforme essa ideia, cada leitura é feita de acordo com algum momento histórico
e este é determinante para a compreensão dos sentidos. Dessa forma, não podemos dizer que um
texto é algo meramente homogêneo, pois ele permite múltiplas leituras dependendo da época em que
ele está sendo lido.

Em concordância com as leituras de Fish (1980), percebemos a relevância do papel do leitor no
processo de criação de várias interpretações, levando em consideração, portanto, as circunstâncias,
crenças e suposições e inúmeras inferências vindas dos leitores. Coracini (1995) expõe diferentes
concepções de leitura. A primeira concepção apresentada é a tradicional, segundo a qual, “o sentido
do texto está nas palavras e ao leitor cabe decodificar os signos linguísticos na busca do significado
do texto”. Outra concepção é a interacionista, conforme a qual, “o sentido do texto está na interação
de leitor/autor, mediados pelo texto” e a última é a discursiva, conforme a qual, “o ato de ler é um
processo discursivo em que autor e leitor são tomados como produtores de sentidos possíveis”.
Nessa perspectiva, existe uma defesa de que o leitor deve apresentar uma atitude protagonizadora
diante da construção de significação e, não somente, de espectador da importância atrelada ao
documento escrito pelo autor (FREIRE, 1982).

Sendo assim, conforme afirma Kleiman (2002), as práticas de leituras desenvolvidas nas escolas,
baseadas em modelos e/ou normas impostas por um sistema que tende a priorizar um estilo
mecanizado de leitura, pouco se trabalha a capacidade intelectual do aluno, e devido a isso, muitas
vezes os discentes precisam decorar regras gramáticas, listas de substantivos, verbos, adjetivos e
advérbios, bem como palavras antigas que não fazem mais parte do nosso cotidiano. É por esta razão
que devem ser trabalhados em sala de aula textos mais acessíveis, atuais, contextualizados e com
uma linguagem mais próxima dos alunos para que eles sintam-se motivados a estudá-los, analisá-los
e discuti-los, expondo suas opiniões e conscientes de que não existe apenas uma interpretação e sim
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várias, as quais vai sendo construídas a partir do momento em que se lê.

É necessário também ser crítico o suficiente para não só compreender o que está escrito, mas
confrontar as ideias, não tê-las como verdades absolutas, apenas porque determinado autor
escreveu. Devem-se relacionar, ao ler, as informações do texto com o conhecimento prévio, julgando,
refletindo e expondo argumentos que possam ser avaliados como necessários, reconhecendo as
informações implícitas no texto. Essa postura diante do texto permitirá que o leitor possa tomar uma
posição perante o que está sendo lido. Para isso, o docente não pode conduzir a leitura que, na
maioria das vezes, ou reproduz normas gramaticais ou concentra-se na simples aquisição de
vocabulário e pronúncia (CORACINI, 1995).

A reconstrução de sentidos do texto mediante a leitura crítica é algo determinante nas situações de
leitura, posto que se pondo no lugar do autor ou dos personagens, o leitor estará se propondo a não
somente reproduzir o que simplesmente decodificou, mas assumir a posição de protagonista nesse
processo, ao dialogar com o autor, concordando ou discordando do que foi no texto. Esse é o papel
de qualquer leitor: ser consciente de sua importância na construção de sentidos de um texto,
ressaltando aqui que nem toda interpretação deve ser considerada como válida, tão somente porque
devem ser consideradas as interpretaçoes do leitor, pois deve haver minimamente respeito ao que o
autor do texto se propôs a dizer quando escreveu seu texto. Existem as intenções na hora de
escrever e existe também a possiblidade um diálogo no momento em que esse texto vai ser lido por
alguem, levando-se em consideração as ideias as quais ele quis defender ou apresentar.

Para que o leitor possa fazer uma leitura um tanto madura é preciso que as ações de decodificação,
reflexão, relação entre realidade e o que se lê sejam trabalhadas de maneira que todas estas ações
possam ser unidas. O desenvolvimento dessas funções, na escola, para a sistematização da prática
da leitura é de fundamental importância logo cedo para que os alunos possam compreender qual é a
sua posição, enquanto leitor, diante de um texto.

Nesse sentido, a utilização de textos cujos temas se voltem para o aprendizado dos modos sociais
colabora para que haja um empenho maior dos alunos nos momentos de leitura. Dessa maneira, para
que haja maior interesse dos alunos, a escolha de textos de acordo com a sua faixa etária se faz
imprescindível. É preciso que a leitura seja interessante para o discente a fim de que ele se veja como
personagem da história e possa participar ativamente dela, sendo, sobretudo, protagonista do que
está lendo mediante essa identificação com os personagens como se fosse uma adaptação da sua
própria história. Os PCNEM reforçam este pensamento ao afirmar que:

[...] desenvolver o interesse pela leitura e pela escrita, ao propor textos
compatíveis com os interesses e as necessidades dos alunos – artigos de
jornais e revistas, textos educativos e científicos e livros variados compõem a
base para uma percepção mais crítica da realidade, ao mesmo tempo, que
servem ao insumo para aos alunos elaborarem novos textos. (BRASIL,
PCNEM, 2000, p.68)

De acordo com a citação acima, a reconstrução do texto utilizando a leitura crítica proporciona ao
leitor um senso perceptivo mais determinante, uma vez que colocando-se no lugar do autor, ou dos
personagens, ele passa a ter um ponto de vista diferente do que se propõe. Outra necessidade é
analisar os textos para entender quais as semelhanças e diferenças comuns entre o autor e o leitor.
Assim, podemos dizer que as inferências dos estudantes nas aulas de leitura na sala de aula são
necessárias, eles têm muito a contribuir. É bom enxergar até que ponto eles concordam e discordam
do que estão lendo e, quando eles percebem que, durante os momentos de leitura, seus
conhecimentos e opiniões estão sendo considerados, tudo se torna mais significativo e prazeroso
para eles, já que é essa a função da leitura: proporcionar informações, discussões e, sobretudo
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prazer.

1. PRÁTICAS LEITORAS A PARTIR DE GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS DE LÍNGUA
INGLESA

A utilização de textos cujos temas sejam interessantes e relevantes para os alunos, ao invés de frases
descontextualizadas, de fato, conseguem chamar mais a atenção dos alunos, são textos de circulação
social concreta, além de serem importantes e necessários para a prática social ativa e cidadã dos
alunos (ROJO, 2002). As práticas leitoras através de práticas sociais de linguagem colaboram para
que haja maior empenho e interesse dos alunos nos momentos de leitura.

Bakhtin, principal teórico sobre gêneros textuais ou gêneros do discurso pensa a língua não como um
sistema abstrato, mas como como atividade humana e, a partir desse conceito, trabalha com as
diversas possibilidades sociais de produção de textos, os quais são produzidos em diferentes esferas
de circulação, valorizando-se todos os seus elementos composicionais. A orientação para utilização
dos diferentes gêneros textuais na escola advém dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais
ressaltam a importância de os alunos terem acesso à diversidade de textos que circulam em
ambientes dos quais eles fazem parte, como por exemplo, a nota fiscal, a receita culinária, letra de
música, bula de remédio, dentre outros.

Nesse sentido, conforme a concepção bakhtiniana de linguagem como forma de interação social entre
os sujeitos, a utilização da língua se configura por meio de determinadas estruturas que resultam das
diferentes práticas sociais das quais participamos em interação com outras pessoas. Assim, todos os
textos que circulam socialmente são nada menos que gêneros textuais. A esse respeito, Bakhtin
afirma que:

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos),
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos
e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção
composicional, todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a
construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros
do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261-262)

Sendo assim, os gêneros textuais ou gêneros discursivos estabilizam atividades comunicativas do dia
a dia, constituindo-se como ações socio-discursivas para agir sobre o mundo, ou seja, são
mecanismos essenciais de socialização e de imersão prática nas atividades comunicativas humanas.

No que concerne ao ensino de língua inglesa na educação básica, existe uma grande preocupação
devido à forma como ele acontece: descontextualizado, desarticulado, fragmentado e distante da
realidade do aluno. Dessa maneira, cumpre assinalar que a proposta gramaticista muitas vezes
obscurece os verdadeiros objetivos desse aprendizado, uma vez que "[...] a compreensão que o
indivíduo tem de sua língua não está orientada para a identificação de elementos normativos do
discurso, mas para a apreciação de sua nova qualidade contextual.” (BAKHTIN, 1988, p. 103). O
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ensino de língua inglesa nas escolas é distante da realidade do aluno, uma vez que se restringe à
aprendizagem de várias regras de gramática, e as práticas de leitoras desenvolvidas também,
infelizmente, acontecem dentro dos modelos que privilegiam modos mecanizados e pouco trabalham
a capacidade intelectual do discente. No entanto, é necessário também ressaltar a importância de
ensinar gramática. Esse pensamento é compartilhado pelas OCEM (2006, p. 11) ao afirmar que:

Vale repetir importância de analisar, ensinar e fazer aprender as regras que
estruturam o uso das formas contextualizadas de linguagem, não de maneira
antecipada a essas práticas de linguagem ou isoladas delas, mas sim de
forma integradas a elas, apontando a ação da dinâmica entre a
sistematicidade da regra sempre presente na linguagem e a mutabilidade da
regra ao longo da história ou conforme contextos socioculturais diferentes.

Nessa esteira, ao trazermos para reflexão uma abordagem de ensino tradicionalista, damos ênfase à
abordagem de ensino de inglês voltado para práticas leitoras nesta língua mediante a utilização dos
mais diversos gêneros textuais, embasando-se na discussão de questões teóricas e metodológicas da
perspectiva bakhtiniana. Como já se disse, os gêneros discursivos estão presentes em todos os atos
de comunicação feitos por meio da fala ou da escrita, visto que, para Bakhtin (1992, p. 279):

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a
variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera dessa
atividade comporta um repertorio de gêneros do discurso que vai
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve
e fica mais complexa.

Assim, mediante a prática da leitura na sala de aula é que o aluno enriquece suas ideias e adquire
uma visão mais crítica da realidade em que vive, logo, a utilização dos diferentes gêneros textuais
faz-se necessária. Rojo (2002) ressalta que a visão de leitor/produtor de textos de acordo com os
PCN é de alguém possuidor das competências de leitura e escrita, ou seja, os alunos precisam estar
imersos em práticas sociais e em atividades de linguagem que sejam produtos de diferentes situações
comunicativas, para construir ou reconstruir os sentidos de textos que lê ou produz. A autora ainda
ressalta que a escola, por sua vez, ainda está bastante distante das práticas sociais significativas e,
esse distanciamento e ineficiência do ambiente escolar no que diz respeito às praticas leitoras
contribui para a formação apenas de leitores que não atendam às competências de leitura de acordo
com as orientações dos PCN. Ainda, este documento afirma que para que o leitor apresente
competências de leitura que possam produzir sentidos sobre os textos que lê, faz-se necessário o
desenvolvimento de práticas sociais letradas e cidadãs na escola por meio da utilização da
pluralidade de gêneros textuais, tornando-se, dessa forma, unidades relevantes no ensino de línguas.
A esse respeito, o PCN aponta que:

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a
este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto,
precisa ser tomada como objeto de ensino. (BRASIL, PCN, 1998, p. 23)

À proporção que o professor leva para a sala de aula essa possibilidade de ensino, fazendo uso de
diferentes gêneros textuais: carta, bilhete, e-mail, bula de remédio, cardápio, artigo científico, texto
jornalístico, horóscopo, letra de música, dentre outros, o aluno consegue mais facilmente perceber a
importância e a necessidade das aulas de inglês na grade curricular, tendo em vista que essas
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práticas de leitura, diga-se de passagem, se aproximam mais da realidade do aluno, em detrimento da
proposta de ensino meramente gramaticista, que é baseada numa proposta de ensino
descontextualizado, posto que muitas vezes utiliza textos como pretexto para ensinar regras
gramaticais.

Como se observa, as práticas leitoras podem despertar no aluno a reflexão sobre a sociedade em que
vive, bem como a ampliação de sua visão de mundo, por isso, ele também constrói sentidos para o
que está lendo. A respeito dessa questão, Freire afirma que:

A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura do mesmo. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto
e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me
senti levado- e até gostosamente- a “reler” momentos fundamentais de minha
prática, guardados na memória, desde experiências mais remotas de minha
infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão
crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo.
(FREIRE,1996, p. 9)

Sobre isso, o pensamento acima considera o processo de leitura como algo muito amplo que não
envolve somente a decodificação, porém também a análise do texto através do conhecimento de
mundo do leitor. Mediante essa proposta, surge a possibilidade de levar para sala de aula textos que
tratem da realidade do aluno e que sejam capazes de despertar maior interesse, isto é, é preciso que
os educandos tenham contato com material autêntico - textos de áreas diversas, como história,
geografia, ciências, por exemplo – a fim de fazer uso de língua em um contexto real, e que contribua
para a formação de leitores mais críticos e independentes. Entende-se, com isso, que trabalhar a
língua inglesa nessa perspectiva considera-se o caráter da leitura como prática cultural e crítica de
linguagem, bem como um componente essencial para a construção da cidadania e para a formação
dos educandos. Logo, o professor de língua inglesa deve ter em mente que:

A escolha dos textos de leitura deve, por exemplo, partir de temas de interesse
dos alunos e que possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da
sua visão de mundo, conforme a proposta educativa focalizada neste
documento. (OCEM, 2006, p. 114)

O trabalho de práticas de leitura nas aulas de inglês também requer que os textos utilizados abordem
os temas transversais, em razão de que eles permitem um nível de reflexão que contemplem à
construção do senso de cidadania. Ao trabalhar leitura dessa forma, a partir de qualquer gênero
textual, levamos o aluno a perceber efetivamente um objetivo mais concreto das aulas de língua
inglesa, já que no modelo tradicional as leituras não permitem essa reflexão, pois se limitam a estudos
de textos bastante superficiais com buscas de respostas transcritas do próprio texto e sem nenhuma
reflexão ele.

Deste modo, trabalhar a língua inglesa no viés das práticas de leitura por meio de gêneros textuais
contribui para a formação de alunos leitores mais conscientes e críticos a respeito do mundo em que
vivem, atingindo assim, o principal objetivo da presença do ensino de língua estrangeira na educação
básica brasileira.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo participante, que
buscam alcançar os objetivos almejados. Logo, para o seu desenvolvimento foram necessários quatro
momentos: 1º momento corresponde à pesquisa bibliográfica; 2º momento, observações das aulas, 3º
momento, aplicação de questionários e o 4° momento corresponde à fase em que o pesquisador
desenvolveu a ação de trabalho referente à aplicação de práticas de leitura na perspectiva da
utilização de diferentes gêneros textuais.

A revisão bibliográfica deu aparato teórico para descrever as práticas de leitura em língua inglesa
como metodologia eficiente para esse ensino, salientando os aspectos relevantes do assunto em
lócus mediante as concepções abordadas pelos autores.

A pesquisa de campo tem caráter qualitativo, que necessitou de quatro momentos para a sua
realização. Ela constituiu-se de um estudo exploratório das aulas de leitura em inglês nas séries do
ensino médio em uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Aracaju/SE. Assim sendo, foi
utilizado o método de pesquisa-ação, uma vez que depois de analisados os resultados acerca das
práticas leitoras que geralmente ocorriam nas aulas de inglês, o pesquisador propôs ações de
mudança acerca da abordagem de ensino de língua inglesa.

No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados, foram também elaborados questionários, os
quais foram aplicados para os alunos, a fim de colher suas impressões relacionadas às práticas
leitoras que acontecem ou aconteceram naquela série durante as aulas de inglês. Depois do processo
de aplicação dos questionários e de analisar as opiniões dos alunos acerca das aulas de leitura,
houve o momento da intervenção do pesquisador na sala de aula, onde trabalhou práticas de leitura
em inglês na perspectiva da utilização de diversos gêneros textuais.

As atividades de leitura aconteceram em quatro aulas e o pesquisador levou diferentes gêneros
textuais para cada série. À medida que foram acontecendo essas aulas, os alunos foram instigados a
participar ativamente das discussões dos textos trabalhados. Por isso, durante esse momento, foi de
suma importância o resgate e valorização dos seus conhecimentos prévios no processo de
construção de sentidos do texto. Durante essas atividades de práticas leitoras em língua inglesa, os
discentes demonstraram bastante interesse e tiveram um bom desempenho acerca das inferências de
leitura dos textos explorados em cada aula.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar a língua inglesa a partir da perspectiva da formação de alunos capazes de pensar
criticamente e serem conscientes acerca do mundo em que vive corresponde com o principal objetivo
do ensino de língua estrangeira na educação básica brasileira. Por estar muitas vezes atrelado
somente ao ensino tradicional do linguístico, grande parte dos alunos não consegue gostar do ensino
de língua estrangeira na escola, posto que não veem um objetivo concreto desse ensino na escola já
que eles o consideram irrelevante no sentido de contribuir para o despertar do senso de criticidade e
para a formação cidadã conforme orientam os documentos educacionais.

O que temos ainda é que a priorização exacerbada do ensino de gramatica no ensino de língua
inglesa, provocando consequentemente diversas confusões em acerca da compreensão do seu papel
na educação. Essa confusão relacionada aos objetivos desse ensino camufla, por sua vez, a
relevância do seu papel na educação básica, levando o aluno desconhecer a grande importância e
necessidade do aprendizado dessa língua estrangeira, enquanto língua universal, que é usada na
sociedade globalizada. Nas OCEM, encontram-se observações sobre o papel educacional do ensino
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de língua inglesa:

Quando professores e alunos (...) defendem a necessidade de língua inglesa
no currículo em vista do mercado ou das exigências tecnológicas, ou porque
essa é o idioma da globalização, entendemos que esses argumentos refletem
uma visão realista, mas revelam uma perspectiva parcial do que esse ensino
pode realizar educacionalmente. Mais do que reforçar apenas os valores
sociais do momento, valores que são, reconhecidamente, interpelados pelo
movimento econômico-cultural da globalização, entendemos que o objetivo de
um projeto de inclusão seria criar possibilidades de o cidadão dialogar com
outras culturas sem que haja a necessidade de abrir mão de seus valores
(MATURANA, 1999). Essa reflexão pode nos ensinar sobre os diferentes
valores do que é global (universal, exterior, de um grupo de países
desenvolvidos, que, por sua força político-econômica, se apresentam como
modelos sociais) e do que é local (regional, interior, de uma comunidade ou de
grupos com características próprias), levando-nos a pensar sobre a
perspectiva hierárquica entre esses dois modus vivendi e a relativizá-la.
(OCEM, 2006, p. 96)

De acordo com o exposto, fica bem claro que o intuito do ensino de língua estrangeira na escola é
promover a compreensão do mundo e da complexidade social na qual vivem os cidadãos.
Consideramos, assim, necessário que o docente desenvolva práticas que possam ajudar a
desenvolver a leitura de uma maneira significativa e, para que isto ocorra, é necessário que as
atividades possam abordar a leitura de forma dinâmica, buscando abordá-la como prática social.
Cabe ao professor criar oportunidades de leitura mediante os diferentes gêneros textuais, uma vez
que, diante destes, o aluno irá perceber as diferentes linguagens, visto que cada uma foi utilizada em
uma determinada situação.

Nesse sentido, para que haja um empenho maior pela leitura, se faz necessária a utilização de textos
cujos temas sejam escolhidos de acordo com a faixa etária para assim despertar o interesse dos
discentes, dentre os quais o cotidiano seja confrontado e que haja uma identificação do leitor com os
personagens, de modo que ele possa participar ativamente colocando-se como protagonista do que
se lê como uma adaptação da sua própria história.
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