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RESUMO

Esse trabalho é resultante de pesquisas bibliográficas e das experiências vivenciadas no Programa
Institucional de Bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID) e se configura como uma reflexão sobre o
ensino, especialmente no que se relaciona a aulas de língua inglesa na Escola Pública como meio para
incentivar as práticas leitoras, assim como desenvolver nos discentes uma postura crítica diante daquilo
que leem. Trata-se, portanto, de estudo bibliográfico e empírico; este último realizado durante o período
de observação de aula e aplicação de atividades de leitura que integram uma das etapas do PIBID. No
tocante à pesquisa bibliográfica, e mais especificamente ao desenvolvimento do senso crítico, gêneros
textuais diferenciados podem ser utilizados, permitindo maior leque de possibilidades de leitura e de
interação entre leitor e texto.
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ABSTRACT

This work is the result of literature searches and experiences in Programa Institucional de Bolsistas de
Iniciação à Docência (PIBID) and manifests itself as a reflection on the teaching, especially as it relates to
English language classes in public schools as a mean to foster practices readers, as well as develop in
students a critical view of what he reads. It is, therefore, literature and empirical study, conducted during
the last period of observation and application of classroom reading activities which includes a stage of
PIBID. Regarding the literature, and more specifically the development of critical thinking, different kinds
of text can be used, allowing greater range of possibilities for reading and interaction between reader and
text.

Keywords: Teaching of English. Readers practices. Critical Literacy. High School

INTRODUÇÃO

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) oferta bolsas de iniciação à docência
aos discentes de cursos presenciais, comprometidos, assim que graduados, com a prática do magistério na
rede pública de ensino. Esse programa é promovido pelo MEC/CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior) e objetiva antecipar o vínculo entre os futuros docentes e as salas de aula da
rede pública, articulando a educação superior, através das licenciaturas e as escolas.
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A Universidade Federal de Sergipe, reconhecendo a importância que a formação inicial do docente de
línguas tem para a educação básica, vem desenvolvendo ações de pesquisa, ensino e extensão. Assim
sendo, surge o PIBID/UFS, que se operacionaliza através de subprojetos. O subprojeto em questão, o
PIBID Inglês, foca-se nas práticas leitoras no ensino médio e na formação docente. Participam desse
subprojeto os docentes do curso de Letras da UFS, bolsistas/ licenciandos, professores e alunos do ensino
médio das escolas da rede pública estadual de Sergipe e busca atender às demandas de implementação de
práticas leitoras de língua estrangeira e a necessidade de preparar professores para atuarem como
formadores não somente de leitores, mas de cidadãos críticos.

Dessa forma, esse subprojeto delineia-se como instrumento que viabiliza a inclusão social, uma vez que as
ações e atividades propostas, as quais estão sendo/serão realizadas no decorrer das etapas, estão
voltadas para os problemas comuns à realidade dos alunos e das escolas. A melhoria da qualidade do
ensino de língua estrangeira nas escolas da rede pública, o incentivo e investimento na formação do
docente de línguas, uma melhor interação da universidade com as escolas, além do trabalho com a
concepção do professor pesquisador mostram o impacto que as ações do PIBID Inglês pretende ter no
âmbito acadêmico e na sociedade.

As práticas do subprojeto em questão se dão através de um processo de discussão da aplicabilidade da
leitura, que nasce a princípio no âmbito acadêmico e que alcança o espaço da sala de aula em um segundo
momento. Por conseguinte, a questão norteadora deste estudo consiste nas atividades de práticas leitoras
no ensino de língua inglesa a partir da proposta de letramento crítico mediante as aplicações do PIBID
inglês em turmas da educação básica na rede estadual de ensino.

O objetivo geral do estudo em questão é aplicar práticas leitoras nas aulas de língua inglesa mostrando
que elas são importantes para a formação de uma mentalidade mais crítica do aluno e que eles podem
participar do processo de construção de significação.

São objetivos específicos: Caracterizar as aulas de língua inglesa bem como a abordagem de ensino
utilizada pelo professor; Verificar se as aulas de língua inglesa abordam práticas de leitura e apresentar a
importância dos gêneros textuais dentro da proposta de letramento crítico.

O objeto de estudo deste trabalho são as aulas de língua inglesa em duas séries do ensino médio, 1º e 2º
anos, e a metodologia deste baseou-se em duas etapas: a primeira, concernente a observações de aulas e
a segunda referente a aplicações de atividades de leitura, ambas necessárias para fundamentar a pesquisa
em questão.

Reflexão acerca das práticas leitoras

Considerando a leitura uma prática sociocultural diretamente ligada à escola, o educador deve, por sua
vez, atuar com o seu papel de articulador, ao expor seus alunos a uma diversidade de práticas leitoras em
sintonia com o contexto social dos mesmos de modo que elas sejam abertas aos modos de ler, presentes
nas diversas situações comunicativas. Segundo Rocco (1999), faz-se necessário também reconhecer e
valorizar a bagagem cultural dos aprendizes, possibilitando-lhes trazerem para a sala de aula as suas
sensibilidades, suas impressões e experiências, seus conhecimentos prévios vindos das suas casas, das
famílias, das comunidades em que moram. A leitura, com isso, tansforma-se em uma experiência
significativa para os alunos, proporcionando-os sua inclusão em uma comunidade de leitores, definida por
Fish (1980) como “comunidades interpretativas”, nas quais são discutidos os textos lidos, trocam-se
impressões e criam-se novas visões de leituras.

As OCEM sugerem também, como orientações didático-pedagógicas, que sejam reforçadas as propostas de
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade, no intuito de promover a compreensão das
relações entre as disciplinas pedagógicas e delas com a sociedade e a vida dos discentes. O resultado que

Pág.2/10



se espera é uma maior compreensão da “complexidade social em que vivem os cidadãos” e a
conscientização de que a diversidade é um dos componentes dessa complexidade (OCEM, 2006, p. 94).

Nesse sentido, nas OCEM está dito que as teorias de letramentos “poderão contribuir para ampliar a visão
de mundo dos alunos, para trabalhar o senso de cidadania, para desenvolver a capacidade crítica, para
construir conhecimento em uma concepção epistemológica contemporânea” (BRASIL, 2006, p. 113).
Partindo deste pressuposto, este documento prega que sejam feitas algumas mudanças no que se refere
ao ensino de leitura, pois segundo este, necessita-se que a prática da leitura seja feita de acordo com as
teorias de letramentos[1], de tal modo que seja incentivada a leitura crítica de textos variados que
circulam na sociedade. Ainda nas OCEM, podemos perceber que o intuito de se trabalhar a leitura é formar
leitores independentes e críticos, mas isto não condiz com o que nos deparamos na prática, pois o uso de
textos não autênticos e o ensino voltado para gramática ainda são muito utilizados.

Nas OCEM (2006, p. 114-5) encontramos dois exemplos de atividades que podem ser trabalhadas com os
discentes de maneiras diversificadas; nestes exemplos o documento mostra como a leitura pode ser
trabalhada baseada no letramento crítico. Nestas atividades, percebem-se nitidamente as características
do trabalho de letramento, pois através das perguntas sugeridas podem-se levar os alunos a construir
sentidos partindo da própria leitura. Um dos objetivos visados pelas teorias do Letramento é o preparo do
aluno para reflexão crítica perante a sociedade em que está inserido de maneira que ele possa vir a agir
positivamente sobre ela.

Para tanto é 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. Desse modo, 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, onde haja uma identificação do leitor com os personagens, em que ele possa
participar ativamente induzindo-o a ser o protagonista do que se lê como uma adaptação da sua própria
história. Os PCNEM reafirmam este ponto ao dizer 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).

Os estudos acerca do ensino de língua estrangeira, mais especificamente falando, acerca da língua inglesa
se dão devido à preocupação para com tal ensino-aprendizado. Essa preocupação nasce do fato de que o
ensino de língua inglesa nas escolas acontece totalmente distante da realidade do aluno, uma vez que se
limita, em sua maioria, ao ensino e aprendizagem de regras gramaticais bem como na resolução infinita
de exercícios. O que temos, desse modo, é um ensino de língua descontextualizado e desarticulado, pois
baseia-se numa proposta gramaticista.

Observações de aulas e aplicabilidade das atividades do PIBID em séries do ensino médio da
rede pública

Diante do problema pelo qual passa o ensino de língua estrangeira, é que o PIBID inglês da Universidade
Federal de Sergipe, procura intervir nas aulas de língua inglesa do ensino básico em alguns colégios da
rede estadual para que sejam realizadas pelos seus bolsistas atividades de leitura as quais têm como
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ponto de partida práticas de letramento mediante as mesmas. Portanto, as observações e atividades de
leituras desenvolvidas nesse colégio estadual, e que estão sendo aqui relatadas, corroboram com a ideia
de um ensino de inglês pautado na abordagem gramatical. Assim, cito as OCEM:

“Assim, o valor educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito
além de meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua
estrangeira para fins comunicativos. Além disso, conforme sugestões feitas em
outros parâmetros curriculares, os temas transversais podem ser de grande valia.
As atividades de leitura (mas não apenas essas) e concepções como letramento,
multiletramento, multimodalidade aplicadas ao ensino podem contribuir
igualmente. (BRASIL. OCEM, p. 91)”.

Para que fosse realizada a presente pesquisa, foram necessárias duas etapas: uma para observações de
aulas e outra para aplicação de atividades voltadas para as práticas leitoras. Também formam necessárias
duas turmas do ensino médio de um mesmo colégio: 1ª série A e 2ª série C. Na 1ª série A. A primeira
etapa, concernente às observações, iniciou-se em 2010, nos dias de quartas e sextas-feiras, nos horários
das 10:40h às 11:30h e das 07:15h às 07:50h. Nesta série, o processo de observação se deu em um
período de três meses: setembro, outubro, novembro e dezembro. Já na 2ª série C, as observações
ocorreram nos dias de sextas-feiras, no horário das 14:30h às 15:40h, dentro de um período de atividades
relativas ao PIBID que se deram dentro de 3 meses: outubro, novembro e dezembro. O colégio em
questão é localizado em um bairro constituído de população majoritariamente operária/assalariada,
situado em zona industrial menos importante da capital. Ele está localizado na região norte de Aracaju,
situado na margem do Rio Sergipe e apresenta uma população que depende da intervenção do estado.

Na 1ª série A havia cerca de 24 alunos, na faixa etária entre 14 e 16 anos e, na 2ª série C havia cerca de
18 alunos, na faixa etária entre 16 a 18 anos. As observações das aulas em tal colégio iniciaram no mês
de maio de 2010, na 1ª série A do ensino médio. Nesse período foram feitas muitas observações a
respeito das aulas bem como da metodologia utilizada pelo professor. As observações foram feitas em
forma de anotações relativas ao que estavam sendo trabalhado nas aulas. O que pôde ser percebido é que
todas as aulas ministradas foram baseadas na abordagem tradicional de ensino de inglês. No dia 27 de
outubro, por exemplo, a professora introduziu o conteúdo BE GOING TO FUTURE. O conteúdo em questão
foi copiado na lousa da seguinte forma: breve explicação, estrutura, e exemplos nas formas afirmativa,
negativa e interrogativa, conforme segue o modelo:

1. Explanação
2. Estrutura: subject + verb to be + verb (ing) + complement
3. Frases: Aff.: I am going to be at home on Sunday.

Neg.: I am not going to be at home on Sunday.

Int.: am I going to be at home on Sunday

Após copiar na lousa, a professora explicou o conteúdo de forma bastante sucinta, apresentou mais
exemplos no quadro e logo em seguida lançou três frases na forma afirmativa e pediu que a turma as
mudasse para as formas negativa e interrogativa. Instantaneamente, os alunos fizeram a atividade
solicitada e a professora informou que a aula estava encerrada. De acordo com a demonstração acima a
respeito das aulas de língua inglesa na série em questão, percebe-se o quanto tais aulas acontecem
descontextualizadamente, pois o tópico gramatical foi lançado fora de uma situação que levasse os alunos
a perceber a importância e a aplicabilidade de tal conteúdo.

No dia 05 de novembro de 2010, a professora introduziu um novo conteúdo: WILL FUTURE. Eis a forma
como a professora abordou o mesmo, de acordo com o que foi escrito na lousa:

Explanação do Will future
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Estrutura: suj. + Will (verb)+ complement

Exemplos : Aff.: You Will open the door.

Neg.: You Will not (won’t) open the door.

Int.: Will you open the door

A professora fez a distinção dos dois tipos de future dizendo que “enquanto o be going to future trata de
um futuro certo, planejado o Will future trata-se de um futuro imediato, não planejado”. Foram
apresentados mais exemplos e também algumas frases com espaços em branco para que a turma
completasse com o uso correto de Will future.

Assim como os dois exemplos apresentados, as demais aulas observadas tinham a mesma configuração,
isto é, eram no geral, aulas fora de um contexto, baseadas tão somente no ensino de estruturas
gramaticais isoladas. O que foi notável também no período de observações foi o constante desestímulo dos
alunos em assistir as aulas de inglês; eles expressavam abertamente o desinteresse diante da disciplina e
afirmavam que não gostavam das aulas ministradas. Pode-se dizer que as aulas do 1º A estão bem
distantes do objetivo do ensino de língua estrangeira, uma vez que essas aulas deveriam ser mais
consistentes no sentido de contribuir para o aluno na construção de uma criticidade, pois, afinal de contas,
conforme dizem os PCN/ OCEM, o ensino de língua também possui o seu papel no desenvolvimento de
uma mentalidade cidadã do aluno. Nesse sentido, levando em conta tal aspecto, deve-se entender por
ensino de língua, algo que não estacione apenas no âmbito de aprendizado de estruturas e ou a mera
comunicação.

A segunda etapa das atividades do PIBID teve início no segundo semestre de 2011, primeira semana de
julho, e estendeu-se até meados de dezembro do corrente ano. Nessa etapa, a proposta do PIBID foi de
aplicabilidade de atividades relacionadas a práticas leitoras, porém houve ainda um certo período de
observação das aulas, pois embora tenha sido a mesma professora da etapa anterior, decidimos nessa
fase observar uma turma diferente, ou seja, a 2ª série C do ensino médio. O período destinado à
observação nessa turma não foi tão longo como o da fase anterior, uma vez que no que tange à proposta
do projeto, os bolsistas nesse momento deveriam levar para a sala de aula atividades de práticas de
leitura em língua inglesa.

Conforme as observações feitas na série supracitada, infere-se que as aulas ministradas não foram
diferentes das aulas observadas na fase anterior. A professora seguia a mesma metodologia de ensino, a
mesma abordagem e também não fez uso em suas aulas textos em língua inglesa. Após essas aulas terem
sido observadas, foi organizado com a professora um calendário relativo à aplicação de atividades
pertinentes ao projeto. Vale ressaltar que todas as atividades do projeto que foram aplicadas se deram de
acordo com plano de aula da professora e que, portanto, deveriam seguir os respectivos conteúdos
concernentes à série em questão.

Ao iniciar nessa segunda etapa o momento de aplicação de atividades, o bolsista do PIBID inglês tinha que
ter em mente os objetivos do projeto e, dessa forma, estar ciente de que o objetivo principal do mesmo
era levar para a sala de aula a proposta de um novo ensino de língua inglesa a partir de leitura de textos,
ou seja, trabalhar a proposta do letramento, mediante a prática da leitura. A partir da prática da leitura na
sala de aula é que o aluno enriquece suas ideias e adquire uma visão mais critica da realidade em que
vive. À medida que o professor leva para a sala de aula essa possibilidade de ensino de língua, pode-se
trabalhar mais de perto da realidade do aluno, uma vez que, pode-se fazer uso dos vários gêneros
textuais, os quais são acessíveis a eles e que estão presentes em vários lugares: textos jornalísticos,
mensagens do Orkut, letras de música, etc. Essa prática de leitura, diga-se de passagem, é muito mais
relevante, em detrimento daquela meramente gramaticista, uma vez que está sendo explorado com os
alunos textos que são mais próximos da realidade deles.
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O conceito de letramento se afasta de uma concepção de linguagem, cultura e
conhecimento como totalidades abstratas e se baseia numa visão heterogênea,
plural e complexa de linguagem, de cultura e de conhecimento, visão essa
sempre inserida em contextos socioculturais. Entendemos que a linguagem,
quando considerada de maneira abstrata, distante e desvinculada de seus
contextos socioculturais e de suas comunidades de prática, pode resultar em
prejuízos graves nos âmbitos humano e pedagógico. Essa é a razão que nos leva
concepção de letramento como prática sociocultural (OCEM, p. 109).

Isso significa que os textos, em seus diversos gêneros, têm uma importância muito grande no ensino de
língua inglesa, pois eles estão presentes constantemente no dia-a-dia do aluno, perpassando pela sua
cultura. Então, ao serem utilizados em sala de aula, desperta-se no aluno a consciência de um ensino mais
eficaz, pois não está sendo trabalhado em sala aspectos linguísticos descontextualizados.

Considerando-se a abordagem de ensino do professor de inglês da turma em questão, e tendo em vista
que o mesmo não desenvolvia práticas leitoras em sala de aula, fez-se necessário antes de tudo,
esclarecer aos alunos o foco do projeto, que é em aulas de leitura para que tais atividades não fossem
introduzidas de forma impactante e adversa às aulas que eles costumavam ter costumeiramente. Logo, foi
elaborado um questionário sobre leitura para serem distribuídos aos alunos antes de serem aplicadas as
atividades. As perguntas constantes no questionário foram bem abrangentes, pois tinham como principal
objetivo descobrir suas concepções acerca de leitura bem como o nível de contato que eles tinham com
textos em inglês. O questionário foi composto por seis perguntas e o mesmo constituía-se das seguintes:
“A leitura é algo importante na sua vida”; “Em que ela contribui”; “Que tipos de texto em língua inglesa
você tem mais acesso”; “Existem aulas de leitura nas aulas de língua inglesa Se sim, você gosta Se não,
você sente falta”; “Você acha importante aula de leitura em língua inglesa”; “Que tipos de textos você
gostaria de ver nas aulas de língua inglesa”, “Você acredita que as aulas de língua inglesa podem
contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade mais crítica do aluno”. No total, foram distribuídos
07 questionários, correspondentes ao número de alunos presentes na sala naquele dia, 14 de outubro de
2011.

De acordo com as respostas obtidas no questionário, foi perceptível a ascensão de percepção que os
discentes possuem acerca de leitura. Eles, mediante, suas respostas demonstraram que a leitura é algo de
fato bastante importante na vida das pessoas, pois ela possibilita o aprendizado, o desenvolvimento das
ideias, a informação e, sobretudo, a formação deles enquanto pessoas.

Os discentes expressaram que embora vejam o inglês como algo inacessível e que não tem nenhuma
utilidade na vida deles, eles afirmaram que acabam de uma forma ou de outra tendo contato direto com a
língua, como por exemplo, em letras de música, embalagens de produtos, em filmes, redes sociais, MSN,
sites em geral, anúncios publicitários, enfim, em vários lugares. Desse modo, visto que os próprios alunos
puderam notar o quanto eles são expostos ao inglês em seu dia-a-dia, foi que se pôde também esclarecer
o quanto é interessante serem trabalhadas tais linguagens nas aulas de língua inglesa através de textos
em inglês. O trabalho de leitura pode despertar no aluno a reflexão sobre a sociedade em que vive bem
como a ampliação de sua visão de mundo, pois o trabalho de letramento através da leitura procura levar o
aluno a construir sentidos a partir do que lê. Nessa direção, conforme tal proposta, é que surge a
possibilidade de levar para sala de aula textos que sejam capazes de despertar maior interesse no aluno
por estar em contato com material autêntico, e que contribuam para a formação de leitores mais críticos e
independentes.

Com base nos dados alcançados pelo questionário, os alunos expressaram que “se houvesse leituras como
textos, letras de músicas, influenciaria o aluno a participar mais, interagir mais, portanto, faz falta”. Um
aluno afirmou que “com aulas de leitura o aluno pode dar a sua opinião, seu ponto de vista”. Outros
afirmaram que “com o texto eles poderiam descobrir coisas novas bem como expressar opiniões sobre o
texto”, “com textos os alunos teriam mais disponibilidade de aprender, ter mais conhecimento com a
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língua inglesa e o aluno iria ter um desenvolvimento e a mentalidade crítica melhor”, por isso, que foi
sugerido por eles ao responder ao questionário, a presença de textos tais como romances, textos sobre
sexualidade, letras de música, anúncios publicitários, poemas e ainda a seleção de alguns filmes para que
fossem utilizados nas aulas de inglês. Assim sendo, entende-se, com isso, que trabalhar a proposta de
letramento a partir das práticas leitoras considera-se o caráter da leitura como pratica 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
(BRASIL. OCEM, p. 114).

A importância que se tem em trabalhar textos autênticos, isto é, textos em seus diferentes gêneros e que
fazem parte da realidade do aluno, lhe possibilita uma participação maior no processo de construção de
significados, uma vez que o discente acaba participando e dando voz aos textos mediante a sua
compreensão. Por exemplo, no dia 24 de setembro do corrente ano, foi utilizado como atividade proposta
pelos bolsistas do PIBID inglês, um anúncio publicitário da Nívea, o qual apresenta um caráter um tanto
racista, pois mostra a imagem de um homem negro segurando a grande cabeleira de uma pessoa
afrodescendente. Ao ser observada, percebe-se que o homem da imagem, que também é negro, está
prestes a arremessar a cabeleira. Inclusive, o anúncio publicitário em questão era intitulado “Re-civilize
yourself”.

A utilização de tal atividade foi bastante estimuladora, pois os educandos participaram ativamente com
inferências muito ricas e interessantes. A princípio foi solicitado aos alunos que eles olhassem a imagem e
pensassem um pouco sobre o que ela queria dizer. Passados alguns instantes, os discentes começaram a
atribuir significados ao texto. Nesse momento de compreensão, eles foram elicitados acerca da mensagem
que o texto trazia e do que ele trazia por trás dele. Elicitamos acerca da mensagem contida no título e da
relação que ele trazia com a imagem.

A turma, em forma de diálogo, inferiu que enxergava no anúncio da Nívea uma atitude racista, pois de
imediato eles associaram o uso do verbo “recivilizar” naquela situação, sendo que a cabeleira um tanto
selvagem estava sendo segurada por um homem afro-descendente também. Eles expressaram que, de
acordo com seu entendimento, todas as pessoas que utilizassem tal produto iriam passar por um processo
de recivilização, dando a entender que os negros não são civilizados visto que a pessoa utilizada na
propagando era uma pessoa negra.

Baseada nessas discussões, os alunos foram instigados à reflexão a respeito de suas atitudes para com o
outro, ou seja, se eles também cometiam, no dia-a-dia, práticas racistas. A maioria respondeu que muitas
vezes eles praticam gestos preconceituosos e não se dão conta; outros ainda afirmaram que também
sofrem muito preconceito e que ele está presente mesmo em nossa sociedade. Nesse sentido, os
educandos foram instigados também acerca da importância do respeito pelas diferenças e eles declararam
que como os negros eles também são vítimas de outros preconceitos, inclusive por fazer parte de uma
camada da população de classe média baixa. Por sinal, eles deixaram bem claro que estar nessa situação
de preconceito, e que enfrentar tudo isso na nossa sociedade é muito complicado, posto que isso existe
fortemente na nossa sociedade.

Também foi ressaltado o uso do inglês no anúncio em questão, e ao serem questionados a respeito da
compreensão, eles expressaram que não sentiram muitos problemas, pois se tratavam de palavras que
eles já sabiam. Dessa forma, conscientizamos os mesmos da importância dos conhecimentos prévios que
eles possuem para a construção de sentidos dos textos, que estão sendo lidos. A partir dessa perspectiva,
foi-se explicado que os textos por si só não possuem um significado estabelecido, mas que nós, leitores é
que somos responsáveis em atribuir significados. Por isso, foi colocado que, com relação ao processo de
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textos em inglês, ele acontece da mesma forma, e que, portanto, eles não precisam traduzir palavra por
palavra, porém acionar o conhecimento de mundo que eles possuem, pois eles são muito importantes
nesse processo, já que as leituras que eles acumulam também são imprescindíveis.

O trabalho de práticas de leitura nas aulas de inglês dentro da perspectiva do letramento critico também
exige que os textos utilizados perpassem pelos temas transversais, uma vez que eles permitem um nível
de reflexão que contemplem à construção do senso de cidadania. É necessário 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 foca-se na simples aquisição de
vocabulário e pronúncia (CORACINI, 1995).

Ao trabalhar leitura dessa forma, a partir de qualquer gênero textual, leva certamente o aluno a ver um
objetivo mais concreto a respeito das aulas de leitura, já que o modelo tradicional de trabalho com textos
não permitem que eles façam também a sua leitura, pois na maioria das vezes as interpretações já são
pré-estabelecidas pelo autor do [livro. Foi com base nesse pensamento que a segunda atividade de leitura
na 2ª série C foi também elaborada. Ela foi aplicada no dia 08 de outubro de 2011 e trata-se de um texto
visual intitulado “Don’t let anyone trash our planet”, que aborda a questão da poluição do planeta bem
como outros aspectos relacionados a essa problemática.

O texto supracitado mostrava o planeta dentro de uma lixeira, e por se tratar de algo bastante discutido
atualmente, os educandos não apresentaram nenhuma inibição em expressar suas ideias a respeito dessa
problemática. Após um breve momento de observação do texto, eles emitiram acaloradamente suas
opiniões, argumentando que o planeta terra de fato se encontra realmente em um estado de lixo,
ressaltando ainda o grande feitor da catástrofe, que é o homem, e ao denunciar o homem como sendo o
único culpado por toda essa destruição, foram questionadas se eles também se incluem nessa categoria e
se sentiam culpabilizados por tal situação.

Diante da indagação, os educandos assumiram que com certeza eles faziam parte do processo de
degradação do mundo à medida que elencavam suas atitudes cotidianas, como por exemplo, jogar lixo na
rua, poluir as águas e cortar as árvores. Eles ressaltaram que por trás daquele texto havia muita
informação e que as consequências pelas quais vai passar a espécie humana são bastante sofríveis.

Conforme o conteúdo que estava sendo trabalhado pela professora em sala de aula, ainda foi explorado
mediante tal atividade, o simple present, de modo que os alunos puderam perceber o quanto tal conteúdo
tem utilidade na vida cotidiana para falar de nossas rotinas e hábitos do presente, que por sua vez, foi
bastante bem empregado para falar de nossos atos de poluição e de desrespeito para com a natureza bem
como dos cuidados que devemos ter também para com o mesmo.

No dia 19 de novembro, a atividade aplicada foi novamente sobre o planeta terra; trata-se de um texto
visual, o qual mostrava o planeta doente deitado na cama. A atividade em questão fazia um gancho do
que já havia sido trabalhado na atividade anterior, ou seja, a problemática do desrespeito ao planeta
devido às nossas ações. Mediante o uso dos Modal verbs, que haviam sido trabalhados pela professora, os
alunos aplicaram-nos em medidas que deveriam ser tomadas para amenizar o problema do o planeta está
vivendo.

As discussões acerca da leitura que os alunos fizeram foram cruciais para que, em forma de diálogo, eles
entre si, trouxessem soluções. Nesse momento, o conteúdo gramatical mais uma vez foi utilizado em
situações práticas e reais, pois eles passaram a utilizar os verbos modais para criar medidas diárias para
resgatar o planeta de forma bem simples e local.
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As atividades aplicadas nesta fase do PIBID inglês, visando atingir os objetivos das OCEM, que é o de
possibilitar o letramento crítico através de práticas leitoras, despertaram nesse período, bastante
entusiasmo nos alunos e seu interesse permitiu que muitas opiniões fossem dadas e que muitos
significados e interpretações fossem realizados a partir das leituras que eles traziam consigo mesmos. O
trabalho com leitura de textos em língua inglesa gerou um espaço de construção de mentalidade e de
avivamento de aspectos gramaticais que passaram a ser vistos sob a ótica da praticidade na vida
cotidiana.

Considerações Finais

Trabalhar a língua inglesa nessa perspectiva de educar o aluno para uma compreensão e consciência
crítica do mundo em que vive nada mais é do que corresponder com o principal objetivo da presença do
ensino de língua estrangeira na educação brasileira. Muitos alunos não conseguem gostar do ensino de
língua estrangeira na escola, pois não lhes é fácil entender o principal objetivo de se estudar uma língua
estrangeira já que tal ensino não possui uma relevância no sentido de despertar o senso de criticidade,
uma vez que ele está atrelado somente ao ensino pragmático do linguístico.

Desse modo, no ato da leitura, o aluno deve ser instigado a participar ativamente desse processo de
construção de significados. Por sua vez, é esse senso de criticidade que o letramento crítico procura
desenvolver no educando, sendo este, portanto, o principal diferencial entre ele e as outras abordagens
tradicionais de ensino. O diferencial do letramento crítico é fazer o aluno ir além do linguístico e refletir
sobre o mesmo a ponto de conseguir ver o que foi dito no texto, o que não foi dito e por que não foi dito.

Entender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade
linguística restrita própria, ou seja, fazer com que ele entenda que há uma
heterogeneidade no uso de qualquer linguagem, heterogeneidade esta
contextual, social, cultural e histórica (BRASIL, OCEM, 2006, p. 92).

Objetivando a aplicação de atividades de letramento crítico através de práticas leitoras em aulas de língua
inglesa da educação básica da escola pública é que tal pesquisa se fundou a fim de que os educandos
vivenciassem o contato com o texto de maneira diferenciada, em que eles pudessem participar e colaborar
para o processo de significação do texto. À luz das OCEM, que defende o letramento crítico como uma
proposta de ensino que visa à formação crítica do aluno e a leitura como um meio relevante para a
efetivação do mesmo é que o presente trabalho procurou aplicar atividades de leitura em inglês mediante
alguns gêneros textuais para se aproximar dos objetivos do documento supracitado, o qual visa possibilitar
às escolas um ensino que acima de tudo visa formar o aluno em sentido mais amplo, ou seja, que vai além
do linguístico, e tem um objetivo educacional, posto que é uma tarefa que se deve através da língua
também formar cidadãos conscientes na sociedade, para que o aluno se torne um ser mais crítico e que
questione.

Mediante as atividades do PIBID, foram possíveis ser alcançados também os objetivos de contrapor a
abordagem tradicional de ensino com a do letramento através das práticas leitoras, e mostrar que é
possível também tornar as aulas de inglês um espaço agradável, uma vez que são trabalhadas em sala
coisas interessantes propiciadas pelo contato com o texto. Portanto, faz-se necessário salientar os
percalços pelos quais passaram a pesquisa em questão durante o processo de execução da mesma. Por se
tratar de escola pública, e esta por sua vez, ter possuído um calendário de aulas e atividades, pode-se
dizer que muitas aplicações pertinentes ao PIBID deixaram de acontecer em detrimento do mesmo. Muitas
vezes, não havia aula no colégio, o que impedia a execução das atividades, outras vezes aconteciam
recuperação dos alunos que apresentavam baixo rendimento nas provas, e ainda porque não podíamos
andar à revelia do plano de aula da professora, pois esta precisava cumprir com a quantidade de aulas
referentes ao programa e o projeto precisava andar em consonância com todos esses aspectos.
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[1] As teorias dos letramentos envolvem o desenvolvimento da comunicação oral, da leitura e da prática
escrita, pois segundo as OCEM (2006) essa prática deve ser utilizada nos conteúdos pedagógicos. Nestes,
o trabalho com textos deve abordar a leitura crítica e o letramento crítico. A primeira se refere ao tema
abordado no texto (interpretação, intenção do autor, conhecimento sensorial, onde a pessoa vai definir o
que são fatos objetivos das inferências e o julgamento do leitor). E o segundo se refere ao conhecimento
baseado na ideologia do leitor, onde o significado é múltiplo, partindo daí a um pleno desenvolvimento de
consciência crítica. (BRASIL, 2006, p. 117)
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