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RESUMO 

 

FREITAS, Roberta Miranda de Castro. Letramento e estratégias de leitura no ensino de 

inglês para jovens e adultos. 2021.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina de Língua Inglesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2021. 

 

O presente trabalho aborda o processo de ensino e aprendizagem de leitura em língua inglesa 

para uma turma de EJA – Educação de Jovens e adultos. Para isso, apresenta-se uma 

discussão sobre a produção de atividades de leitura capazes de motivar e engajar os 

estudantes. O trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de atividades de leitura em 

língua inglesa voltadas para o ENEM. A fim de qualificar as discussões teóricas aqui 

propostas, foram trazidas contribuições de Kleiman (1995), em suas discussões sobre 

letramento; Bakhtin (2011), no que diz respeito aos gêneros textuais; e Paiva (2005), acerca 

das estratégias de leitura. O público-alvo das atividades são estudantes adultos e trabalhadores 

de periferias da cidade do Rio de Janeiro. Durante o processo de aplicação das atividades, 

espera-se que os estudantes possam resgatar o comprometimento, a dedicação e, o mais 

importante, o desejo de aprender uma língua estrangeira. Acredita-se, ainda, que aqueles que 

desejarem estarão mais qualificados para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Por fim, a produção deste material veio a me impulsionar a realizar novas pesquisas, leituras e 

aplicação das atividades nas classes onde atuo nos dias atuais. 

 

Palavras-chave: EJA, letramento, estratégias de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

FREITAS, Roberta Miranda de Castro. Letramento e estratégias de leitura no ensino de 

inglês para jovens e adultos. 2021.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina de Língua Inglesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2021. 

 

This paper discusses the teaching and learning process of reading in English for a YAE 

(Youth and Adult Education) class. To do so, we present a discussion on the production of 

reading activities that can motivate and engage students. The work aims to present a set of 

reading activities in English aimed at ENEM. To qualify the theories proposed here, we 

brought contributions from Kleiman (1995) on literacy; Bakhtin (2011), about textual genres; 

and Paiva (2005), on reading strategies. The target audience of the activities are adults and 

workers from the outskirts of the city of Rio de Janeiro. During the implementation of the 

activities, we expect that students can recover their commitment, dedication and, most 

importantly, their desire to learn a foreign language. It is also believed that those who wish so 

will be more prepared to take the university entrance exam. Finally, the production of this 

material encouraged me to carry out further research, reading and expanding the 

implementation of such activities in other classes where I currently work. 

 

Keywords: YAE, literacy, reading strategies  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 Abordar o ensino da língua inglesa em uma escola de ensino EJA é um desafio 

para um professor de inglês. Há muitos anos, o ensino da língua era caracterizado pelo 

conteudismo e pelo ensino da gramática. Hoje, o ensino está voltado para a 

comunicação e o consenso é que o ensino da língua estrangeira nas escolas deve buscar 

inserir os estudantes nos debates globais, de maneira crítica e responsável. O desafio 

deste trabalho é levar esse tipo de abordagem para um contexto de educação de jovens e 

adultos.  

 Apesar de todos os setores da sociedade reconhecerem a importância do ensino 

da língua inglesa, em geral, essa disciplina não figura entre as preferidas dos estudantes. 

Todos os anos, ao me apresentar na sala de aula das turmas do Ensino Médio como seria 

professora de inglês, os olhares mudam, e as falas são as mesmas, como “professora, eu 

sempre quis, mas nunca consegui aprender inglês”, “eu só aprendi o verbo “TO BE”, 

“eu pego o dicionário, mesmo assim, não entendo.” Nesse contexto, veio a necessidade 

de buscar uma maneira de criar respostas para essas inquietações de meus alunos, 

propiciando um ensino que estivesse ligado ao seu conhecimento prévio, oferecendo 

uma realidade para que pudessem se desenvolver criticamente e dialogicamente e, 

assim, consequentemente, promover uma formação profissional eficiente, acreditando 

que a educação transforma indivíduos críticos e capazes.  

Por essa razão, visando a viabilizar uma proposta de aulas práticas e acessíveis, 

pensou-se neste Produto Acadêmico Final. Desse modo, desenvolvi um conjunto de 

atividades que giram em torno de assuntos relevantes, a fim que o aluno tenha a 

oportunidade de construir e refletir sobre o tema trabalhado. Busca-se um dialogismo 

em que o estudante seja capaz de influenciar e ser influenciado na troca aluno-

professor-aluno-texto. 

 É possível dizer que a Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA) é 

diferente das outras modalidades de educação, uma vez que o alunado já está, em sua 

maioria, inserido no mercado de trabalho e tendo de responder às demandas da vida 

adulta. O letramento no âmbito de EJA com a língua estrangeira tem a função de 

cooperar com a inserção desse sujeito no mundo globalizado. Nesse processo, espera-se 

criar no estudante motivação para a aprendizagem, agora situada e ancorada por 

questões de seu próprio convívio; por isso escolheu-se tratar da pandemia de 

coronavírus. Um dos principais agentes desse processo de retomada de interesse é, sem 
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dúvida, o professor em seu papel de mediador, mostrando caminhos a partir do material 

de ensino em sala de aula de modo que, futuramente, os estudantes possam se debruçar 

sobre qualquer tipo de leitura em diferentes contextos.  

 Quando lançamos mão de variados tipos de gêneros textuais – principalmente, 

os que envolvem vários modos de linguagens relacionados a contextos relevantes para 

aprendiz – no lugar de ficar preso numa gramática normativa, o ensino será mais 

significativo porque poderá ter um enfoque mais crítico, ampliando possibilidades e 

horizontes, como o que ocorre com os estudantes que, depois de iniciarem o curso EJA, 

passam a almejar o Ensino Superior.  

 Para o desenvolvimento das discussões presentes neste trabalho, o caminho 

percorrido apoiou-se em pesquisas e análises de bibliografias a respeito de temas como 

o letramento, letramento crítico e gêneros discursivos na ação pedagógica. Sendo assim, 

este trabalho se organizará em: (1) Introdução e Justificativa, (2) Objetivos, (3) 

Embasamento teórico, (4) Embasamento Metodológico, (5) Observações parciais, (6) 

Conclusões parciais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de atividades de 

leitura em língua inglesa voltadas para o ENEM e com estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos como público-alvo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma sondagem dos conhecimentos prévios para leitura em língua 

inglesa.  

 Apresentar e trabalhar diferentes gêneros textuais presentes no ENEM. 

 Trabalhar diferentes tipos textuais.      

  Apresentar estratégias de leitura skimming e scanning. 

 Explorar aspectos gramaticais e imagéticos e formular hipóteses sobre o que vão 

ler. 

 Estudar relações entre morfologia e semântica. 

 Estudar relações entre cognatos e interpretação. 

 Explorar temas de leituras transversais. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

3.1 A leitura na sala de aula 

 

Nas salas de aula de modo geral, a leitura tem sido um desafio para o estudante. O 

processo de letramento encontra-se sempre em construção, não sendo um simples ato de 

decodificar as ideias existentes ou prontas. Por outro lado, vem o papel do mediador, 

aquele quem vai interligar o leitor-aluno-texto-diálogo na construção de ideias. Heap 

(1991) aponta em que aspecto essa visão de leitura como uma atividade situada em um 

contexto cultural difere das visões objetivistas.  

 
A mudança da visão de leitura em termos objetivistas para o que pode ser 

considerado leitura numa perspectiva situacional é uma mudança do interesse 

pelas propriedades universais definidoras de um objeto-em-si para o interesse 

pelas propriedades específicas, constitutivas de um objeto-em-contexto 

(HEAP, 1991, p. 126) 

 

O protagonismo do texto escrito como portador privilegiado de sentidos no 

contexto da educação escolar se revela, em diferentes níveis, no tratamento que lhe é 

dado em qualquer disciplina curricular: um objeto uno, completo, que tem um fim em si 

mesmo; ou seja, uma importante unidade de sentido.  

Coracini (1995) faz uma revisão de diferentes entendimentos acerca do processo 

de leitura. Do ponto de vista da decodificação, o texto pode ser equiparado a um quebra-

cabeça, pode-se afirmar que é uma combinação entre sons, palavras, frases e parágrafos 

na qual o leitor desenvolve combinações e significações das palavras certas para a 

compreensão de todo o texto. Ao leitor, caberia, então, decodificar, quer dizer, 

reconhecer os itens linguísticos e descobrir os significados por parte daquilo que é 

desconhecido.  

Nessa perspectiva, fala-se em duas visões sobre a produção de sentido no processo de 

leitura: a top-down, ou descendente, e bottom-up, ou ascendente. No processamento 

descendente, dependente do leitor, caberia a ele “completar” os sentidos do texto 

utilizando seu próprio conhecimento de mundo. No processamento ascendente, 

dependente do texto, o leitor receberia do texto uma visão limitada quanto a sua 

estrutura, algo mais mecânico, apenas as informações explicitamente contidas nele. 

Nesse sentido, o texto ganharia existência própria, independente do sujeito e da situação 

de enunciação: o leitor seria, logo, o receptor de um saber contido no texto, unidade que 

é preciso capturar para construir o sentido.   
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Em vista dessas posições radicais, Kato (apud Coracini, 1995) se posiciona a 

favor de uma terceira visão, intermediária, chamada interacionista. Ela faz isso por 

acreditar que uma leitura é a relação de autor-texto-sujeito. A concepção interacionista 

de leitura entende que o processamento de leitura se dá pela interação entre os 

componentes linguísticos do texto e o leitor, com seus esquemas de sentidos adquiridos 

e conhecimento prévio.  

Ainda sobre o assunto, Coracini (1995) apresenta uma outra concepção, a 

discursiva. Nesse tipo de leitura, a autora escreve que “nessa perspectiva, não é o texto 

que determina as leituras, como pretendem as visões teóricas acima abordadas, mas o 

sujeito” (p. 17). Entende-se que o sentido do texto é influenciado pelo papel sócio-

histórico do autor e do leitor. Dessa maneira, a leitura é um processo influenciado pelos 

processos históricos da época que o texto foi escrito, neste caso, pelo autor até a leitura 

deste mesmo texto em sala de aula para o aluno, com o seu dinamismo histórico da 

época que o estudante esteja vivenciando.  

Só se aprende a ler, lendo. E ler não é só decodificar palavras, descobrir 

significados. A busca de significados ajuda, mas não é tudo. Ler um texto é debruçar-se 

sobre ele. É tentar criar intertextualidades: o texto e a vida; o texto e aquele filme que se 

viu; o texto e aquela música que se ouviu; o texto e aquele outro texto que estudei em 

outras aulas. 

 

3.2 Letramento na Eja 

 

O conceito de letramento é relativamente novo no Brasil, tendo sido usado pela 

primeira vez, conforme Soares (2001), por Mary Kato, uma linguista brasileira 

conhecida por seus trabalhos sobre aquisição da linguagem. Soares (idem, p. 41) 

entende como letrado o estudante em um “[e]stado ou condição de quem não apenas 

sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. 

Ângela Kleiman (2012) afirma que o letramento no Brasil vive uma fase ao 

mesmo tempo incipiente e extremamente vigorosa, configurando-se, hoje, como uma 

das vertentes de pesquisa que melhor concretiza a união do interesse teórico, a busca de 

descrições e explicações sobre um fenômeno, com o interesse social cuja resposta possa 

promover a transformação de uma realidade tão preocupante, como a crescente 

marginalização de grupos sociais que não conhecem a escrita. Para ela, há diferentes 
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ênfases e conotações fundamentais, o letramento não é algo neutro e solitário que o 

sujeito produz sozinho, o letramento depende do contexto, da compreensão acerca de 

quem escreve, produz. Com muitas mudanças, a vinda da globalização, a sociedade de 

informação, as novas tecnologias e seu impacto na educação, fica claro que há uma 

diferença entre a escrita e leitura frutos de um ensino mecânico, o decorar,  repetição de 

palavras e frases e com a escrita e a leitura entendidas como processos de produção de 

sentidos situados no tempo, na história e no espaço.  

Letramento, então, diz respeito a uma compreensão ampla da leitura, tomada aqui 

como leitura de mundo no sentido em que compreende o desenvolvimento do pensar 

criticamente, possibilitando um olhar crítico – em contraposição a um olhar ingênuo - 

para os sentidos produzidos nos textos, bem como um olhar crítico para a sociedade e 

para si mesmo enquanto sujeito social. Trata-se de um conjunto de práticas e interações 

entre leitores e textos a fim de construir sentidos possíveis, sempre a partir de suas 

próprias realidades. 

No meu caso e tratando o letramento no âmbito de EJA com a língua estrangeira, 

trabalhar o letramento é dar condição de interação entre o sujeito e o mundo 

globalizado. Nesse processo, espera-se que o aluno tenha condição, motivação e 

incentivo, em sala de aula, para um ensino em construção, o desejo de aprender o inglês 

como a segunda língua. Embora alunos de EJA fiquem desejosos de aprender a língua, 

eles têm dificuldade por várias questões mencionadas em seções anteriores e novamente 

a seguir.  

Para um professor de EJA, ensinar uma língua estrangeira (doravante LE) é um 

grande desafio. Ele encontra alunos com vários níveis de conhecimento na LE, desde as 

palavras soltas (vocabulário), pequenas frases – conhecidas por meio da socialização 

como leitura em locais comerciais, livros, filmes e/ou àquele que nunca estudou a 

disciplina. E, também, há o problema da carga horária de língua inglesa reduzida no 

Ensino Médio. O que fazer diante desse quadro? No trabalho do professor em turmas de 

EJA, não existe uma receita, ou um melhor método ou como se deve ensinar a língua 

inglesa. Espera-se que esse profissional desempenhe sua função nesse contexto com 

prazer, buscando estimular os alunos a participar das atividades propostas, como textos 

em diferentes gêneros, assistir a filmes ou até mesmo ouvir uma música a fim de 

ampliar e exercitar habilidades e competências.  
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O professor deve, assim, estimular o compromisso do estudante, podendo desafiar o 

sujeito, em sala de aula, naquilo que aprendeu.  Como os estudantes da EJA geralmente 

são trabalhadores, eles necessitam desse envolvimento para que esses conhecimentos se 

tornem úteis para o sucesso nos futuros estudos ou até mesmo na relação social ao meio.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o inglês no EM foi escolhido 

pelo seu caráter de comunicação internacional.  Na BNCC do EM, 

A língua inglesa é a que possui mais influência e relevância dentre 

todas as faladas ao redor do mundo. Devido a isso, existe uma grande 

importância no que diz respeito ao aprendizado do inglês durante a 

vida escolar dos alunos. (Brasil, 2017) 

 

 Contudo, as versões finais da BNCC não mencionam tão detalhadamente o 

desenvolvimento das práticas educativas da educação de jovens e adultos no contexto 

brasileiro. Por outro lado, os PCN especificam que, no contexto de EJA,  

 

O ensino de LE poderá contribuir para o desenvolvimento de 

possibilidades de ascensão profissional, de opções de lazer, de 

interesse pela leitura e pela escrita; além de ser um espaço que 

contribuirá para o desenvolvimento da percepção da escola como um 

local que auxiliará o aluno na constituição de sua identidade. (Brasil, 

1998) 

  

 O letramento é importante neste trabalho porque a concepção aqui apresentada 

orientou a produção das atividades a fim de contribuir para melhora da situação presente 

na educação de jovens e adultos no contexto de minha instituição de atuação.  

      

3.3 Letramento Crítico 

 

O letramento em uma sala de aula, para qualquer currículo e especificamente na 

língua estrangeira (LE), traz benefícios para o sujeito-leitor. Com esse tipo de trabalho, 

o estudante reflete sobre conceitos, analisa fatos, levanta hipóteses e até mesmo 

argumenta em determinada fase de desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Segundo as orientações apresentadas pelos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (PCNs), todo professor, independente da sua área de formação, deve ter o 

texto como instrumento de trabalho.  

Segundo Gee  (1996, p.16) nos fala que “ser criticamente letrado significa ter 

habilidade em confrontar discursos e analisar como eles competem entre si no que diz 

respeito a relação do poder e interesse,” e Baynham (1995, p.18), relaciona a ideia de se 

ser criticamente letrado “ao engajamento de indivíduos em práticas sociais em que a 

linguagem é o instrumento para que se desenvolva um posicionamento crítico”. 

 Desse modo, ambos trabalham com a ideia de que o ensino significativo da 

leitura é aquele em que texto e realidade sócio-histórica estão interligados. Logo, no 

contexto do ensino da LE, através de discussões, estímulo a criticidade, reflexão sobre 

autoria, contexto histórico entre outros aspectos. O letramento crítico estimula um 

ensino de inglês que se dá em permanente diálogo com temas transversais e com o 

ensino de leitura de um modo geral, mesmo de língua materna.  

 O trabalho com o letramento crítico pode se dar em diferentes momentos de uma 

aula de leitura. Pode-se, por exemplo, ter como objetivo que os alunos tenham a 

oportunidade de refletir sobre o assunto e articular conhecimentos até mesmo antes do 

início da leitura. Nos exemplos abaixo, retirados da atividade presente no ANEXO A, 

antes de ler o texto, os estudantes são convidados a organizar as reflexões na forma de 

respostas às questões propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Estratégias de leitura 

 

A fim de facilitar o trabalho de leitura proposto nas atividades desenvolvidas, este 

trabalho discutirá algumas estratégias de leitura. A intenção é fazer com que o aluno 

seja capaz de desenvolver suas opiniões em situações relevantes nas quais ele precise 

Figura 1: exemplo de atividade sobre letramento. 
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lançar mão de sua habilidade de compreensão do texto. As duas principais estratégias de 

que trataremos são chamadas de scanning e skimming. Para a correta utilização de 

estratégias de leitura, é importante pedir que os estudantes fiquem atentos e consigam 

definir os objetivos de suas leituras.  

 

3.4.1 Skimming 

 

Nessa estratégia, o aluno retira do texto as informações mais importantes, centrais, 

deixando de lado informações periféricas menos importantes. O estudante faz uma 

busca de compreensão geral do assunto tratado e de ideias principais. Essa estratégia é 

útil, por exemplo, caso o leitor queira avaliar a pertinência de um texto antes de fazer a 

leitura detalhada ou em situações em que tenha pouco tempo para ler um texto muito 

grande.  

 

3.4.2 Scanning 

 

A palavra scan remete à palavra scanner. A atividade scanning distingue-se da que 

chamamos skimming por ser uma estratégia de leitura que não visa apenas a encontrar a 

ideia principal do texto. Aqui, o objetivo é buscar informações específicas através de 

“pistas” textuais. Essa estratégia deve ser utilizada, por exemplo, quando se busca uma 

palavra em uma longa lista ou informações numéricas em um texto de muitas páginas.  

A respeito dessas estratégias, Paiva (2005, s.p) afirma que 

 

 o que diferencia uma da outra é que, ao usar a estratégia 

de scanning, o leitor sabe o que está procurando, ou seja, ele está 

procurando uma informação específica, ao passo que, com a 

de skimming, o leitor está em busca do sentido geral do texto, muitas 

vezes para decidir se vai ler todo o texto de forma mais detalhada. 

 

Entendo que ambas as estratégias podem ser um divisor de águas, uma mudança 

importante para o aluno que aprende a compreensão de um texto em LE e também um 

facilitador para o professor, aquele que busca possibilitar ao aluno a compreensão do 

texto apresentado. Por isso, estratégias de leitura como as descritas nesta seção 

aparecerão no trabalho desenvolvido. A exemplo das atividades abaixo, também 

retiradas do ANEXO A, nesta etapa, o objetivo é que os estudantes pratiquem a leitura 

utilizando as estratégias para responder às atividades 2 (skimming) e 3 (scanning).  
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3.5 Gêneros do discurso  

 

O estudo sobre gêneros textuais começou a aparecer mais frequentemente nas 

salas de aula a partir de 1998, com as propostas dos PCNs. Gêneros textuais (ou do 

discurso) são encontrados em várias esferas no meio humano, em qualquer lugar em que 

houver comunicação entre pessoas há a expressão de sentidos por meio de gêneros do 

discurso. Um cumprimento de “bom dia”, uma conversa dentro de uma padaria, um 

comunicado em outdoor, uma conversa no chat, entre outros exemplos. Todos esses são 

considerados gênero do discurso. Bakhtin (2011, p. 206) comenta que   

 

[t]odos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 

desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 

humana.  

 

A esse respeito, Bakhtin chama a atenção para o fato de que cada contexto 

diferente de uso da linguagem tem seus textos relativamente estáveis de enunciados, 

Figura 2: Exemplo de atividade sobre estratégia de leitura skimming. 

 

Figura 3: Exemplo de atividade sobre estratégia de leitura scanning. 
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denominados gêneros textuais. O repertório dos gêneros do discurso muda e transforma-

se à medida que os sujeitos entram em interação. Bakhtin estabelece a diferença entre os 

gêneros discursivos primários, os quais seriam textos simples do cotidiano, como os 

bilhetes e diálogos de mensagens de textos; e gêneros dos discursos secundários, esses 

são considerados mais complexos como romances, notícias até chegar às pesquisas 

científicas. Marcuschi, baseado em Bakhtin (1992), define os gêneros textuais como 

formas de ação social abrangente em qualquer situação comunicativa. Marcuschi (2002, 

p. 25) escreve que os “gêneros textuais são formas verbais de ação social relativamente 

estáveis realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em 

domínios discursivos específicos”.  

Enquanto os gêneros podem ser inúmeros, os tipos textuais, por outro lado, 

aparecem em número limitado, sendo apenas cinco: narrativo, argumentativo, 

expositivo, descritivo e injuntivo.  A diferença entre gênero textual e tipologia textual, 

segundo Marcuschi (2005), é comumente exposta de forma equivocada nos livros 

didáticos. Ao contrário dos gêneros, os tipos textuais não têm funções sociais 

específicas. Ao escrever no gênero carta (e-mail) de reclamação para um hotel, por 

exemplo, posso fazer uso de diferentes tipos textuais conjuntamente. Assim, posso 

descrever as condições problemáticas do quarto de hotel e argumentar que mereço 

ressarcimento. Desse modo, o gênero textual se mantém carta (e-mail) de reclamação, 

sendo essa sua função comunicativa, mas ele faz uso de diferentes tipos textuais para 

alcançar seu objetivo.   

O gênero está vinculado a atividades humanas, como foi citado anteriormente, e 

os gêneros são infinitos em suas manifestações. Na casa de minha mãe, trabalhava uma 

senhora com o nome Maria, que infelizmente era analfabeta e, quando queria 

comunicar-se com sua família no Nordeste, pedia para uma de nós em casa escrevermos 

uma carta. Ela não sabia escrever, mas conhecia o gênero carta. Ela compreendia que 

por meio de suas palavras, a comunicação oral, poderia produzir uma carta pessoal. Em 

outras palavras, ela sabia como agir discursivamente através de um gênero textual 

(escrito).  

Por esse exemplo de Maria, percebe-se que a leitura e a escrita são elos 

fundamentais para que haja uma inclusão do indivíduo dentro da sociedade. Inserir 

gênero textual na sala de aula é trabalhar a comunicação verbal e propiciar a 

participação do sujeito na construção de sentido do texto. Unir o gênero textual - aluno- 

ensino da LE é sugerir que a utilização do texto aconteça com mais frequência para que 
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o seu uso seja articulado e coerente. Segundo Bakhtin (1997), reitero, os gêneros 

textuais são formas mais ou menos estáveis quanto à composição estrutural, aspectos 

linguísticos e que são extremamente relacionados à situação e à finalidade de seu uso. 

Dessa forma, compreendendo o texto como uma unidade básica da linguagem 

verbal, deve-se utilizá-lo como instrumento em nossas aulas e torná-lo mais presente no 

cotidiano escolar dos alunos em seus mais diversos gêneros disponíveis na sociedade.  

Por isso, este trabalho que  apresento pode ser desenvolvido com mais frequência para a 

turma da EJA por quatro fatores: i) são alunos que vêm com um histórico diferenciado 

se comparados ao alunado do EM regular; ii) esse grupo estuda em uma mesma sala de 

aula, essa sala é conhecida como turma multisseriada:  1º, 2º e 3º do EM; iii) níveis de 

conhecimento diversificados quanto à leitura interpretativa em língua inglesa e iv) pelo 

fato de muitos desejarem ingressar em uma universidade por meio da prova do ENEM 

ou em um vestibular convencional de uma faculdade. 

 A discussão sobre gêneros discursivos aparece diversas vezes ao longo das 

atividades. O objetivo é que os estudantes tenham a oportunidade de refletir a respeito 

deste assunto de diferentes maneiras. No exemplo abaixo, retirado de uma atividade do 

ANEXO C, após terem lido um texto do gênero infográfico, os estudantes são 

convidados a refletir sobre as características desse gênero. 

 

 

  

Figura 4: Exemplo de atividade sobre gêneros textuais 
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4. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Descrição da escola 

 

Para a realização do trabalho, foi escolhida uma escola que parcialmente gerida 

pelo Governo Estadual, que recebe uma porcentagem de lucro das indústrias em seu 

faturamento mensal para oferecer cursos sem fins lucrativos. A escola estálocalizada na 

cidade do Rio de Janeiro, bairro de Santa Cruz, e tem como objetivo atender a 

população mais carente que trabalha ou mora no entorno. 

A escola funciona nos três turnos:  manhã, tarde e noite, atendendo a quase 5 mil 

alunos. Dependendo das metas que a instituição determina, ela oferece cursos como  

Informática, Atualização de Língua Portuguesa, Cursos de Inglês e Espanhol (básico, 

intermediário e avançado), Educação orçamentária e o curso EJA e ENEM -  para quem 

está no 3º ano do EM . Essas atividades não funcionam durante todo o ano, pois 

dependem de uma verba para sua realização. 

Quanto à EJA, as turmas são grandes. O curso é oferecido para a população o ano 

inteiro. Por volta do ano de 2018, as matrículas eram realizadas por semestre com tempo 

de curso de 1 ano e 8 meses. Com a mudança para o sistema uma plataforma online, a 

matrícula é feita todos os dias, a duração do curso é determinada pelo próprio aluno, 

sendo mediado pelo professor, recebendo as orientações das disciplinas e do conteúdo. 

O aluno tem um planejamento individualizado com competências e as habilidades. 

Dessa forma, a realização das etapas dos exercícios na plataforma, o educando faz o 

E.M em 1 ano (no mínimo) e até 3 anos (no máximo).  

O prédio onde funcionam as atividades tem três andares, com salas amplas, 

climatizadas e com projetor. Esse prédio é compartilhado com outra instituição que 

oferece cursos técnicos e o Ensino Médio Regular e integral particular. O objetivo é 

atender ao público mais carente que trabalha ou mora em torno do local, fortemente 

servido por linhas de ônibus e/ou estação de ferroviária.  

Os alunos que frequentam a instituição precisam ser maiores de idade e em geral 

vêm de comunidades carentes do Antares ou Rodo e João XXIII. Em grande parte, são 

garis, domésticos, pedreiros, faxineiros e catadores de latinhas. Com 60% de frequência 

média, o maior problema é a falta de verba para custear a passagem. São pessoas com 



22 
 

 
 

extrema necessidade de estudar para conseguir melhores oportunidades de trabalho e 

ascensão social. O índice de indisciplina é mínimo. 

Durante os anos de trabalho no EM e ENEM, percebi que com o estudo, surge a 

esperança por parte do educando e a vontade de fazer uma faculdade e/ou ingressar em 

uma universidade pública. Em contrapartida, surgem as dificuldades de leitura, 

interpretação, estudo gramatical com a língua inglesa por vários motivos. Dentre eles, 

temos as carências acumuladas de séries anteriores, a não importância na língua e a falta 

de estímulo para os estudos. Então, para dar um suporte no aprendizado do aluno, criei 

um material com a finalidade de aplicar métodos e práticas necessárias para a leitura de 

um texto em língua inglesa voltada para o ENEM. 

4.2 A Plataforma Online 

 

Em 2016, na região nordeste, foi implantando na instituição um projeto piloto de 

uma NOVA EJA para a Educação Básica. Reconhecida pelo Departamento Nacional e a 

UNESCO, o projeto tinha o objetivo de mudar paradigmas, resgatar a cidadania, 

ressignificar o que o aluno sabe por meio de seu conhecimento. Essa nova proposta vem 

com uma nova cara e descaracterização da sala de aula tradicional. Com o intuito de 

reduzir a evasão escolar, o curso exige que o aluno frequente duas vezes na semana 

quatro tempos de aula, divididos entre Linguagens e Ciências Humanas e Matemática e 

Ciências da Natureza.  Assim, a instituição propõe que o aluno estude em uma 

plataforma que se estrutura em 4 (quatro) áreas a partir da integração das disciplinas 

tradicionais e se estruturam de maneira inter-relacionada e interdisciplinar. Em cada 

área é previsto o desenvolvimento de competências e habilidades por meio dos objetos 

de conhecimento. Essas grandes áreas devem ser integradas por meio de eixos 

cognitivos, seguindo as propostas do ENCCEJA
1
 e do ENEM. 

Por ser um curso na plataforma e ter tido um resultado positivo para a instituição, 

esse curso chegou na região Sudeste em 2017. Ao matricular-se, o estudante deve 

responder a questionários com perguntas e respostas objetivas e discursivas com base 

nas 4 (quatro) divisões disponibilizadas por área as quais são exigidas para ingressar no 

programa. Essas áreas são Linguagens, códigos e suas tecnologias (compreendem 

LP/LE (espanhol e inglês) /Artes e Ed. Física; Matemática e suas tecnologias; Ciências 

                                                           
1
 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
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da Natureza e suas tecnologias (EF) e Biologia, Física e Química (EM) e Ciências 

Humanas e suas tecnologias (História e Geografia, Filosofia e Sociologia). 

Para ingressar no curso do EM, deve ser feita pelo professor uma análise dos 

questionários para identificar em cada um qual competência o aluno deve cursar para 

cada disciplina. O acesso é feito pelo notebook fornecido pela instituição e quando não 

tem aula pode ser feito pelo celular e/ou um computador. A função do professor é 

mediar as tarefas realizadas, o que favorece o enlace dos estudos com o trabalho, capaz 

de motivar os educandos e contribuir para elevação da autoestima e das perspectivas de 

melhoria de vida.  

O programa do EM vem com atividades distribuídas de acordo com a grade 

curricular, porém as atividades de Língua Estrangeira (LE), infelizmente, são 

conteudistas. Os exercícios são programados e têm pontuações preestabelecidas. A cada 

vez que o educando conclui uma etapa da competência, ele passa para a competência 

seguinte. Nesse caso, o papel do professor é observar as etapas, as pontuações de cada 

estudante e alimentar a plataforma com novas atividades. As atividades em inglês 

aparecem de forma bem básica com conteúdo específico e superficial, sem 

contextualização. São atividades gramaticais como Simple Present, Simple Past, Future 

, modal verbs, prepositions IN-ON-AT e os personal pronouns, por exemplo. 

Este programa apresentado para a instituição é de grande proveito para aqueles 

que trabalham e estudam. No entanto, para nós professores, é limitado para desenvolver 

as habilidades como listening e leitura, sendo pouco proveitoso para quem deseja fazer 

o ENEM e ingressar na vida acadêmica. É pensando nesses últimos que criou este 

projeto.  

 

4.3 Sequência Didática 

 

A sequência didática é a organização dos conteúdos específicos com uma 

sequência de atividades. De acordo com a teoria do educador francês Guy Brousseau 

(2008), a sequência didática é considerada benéfica perante as propostas e a 

sequencialidade de intervenção no processo do ensino-aprendizagem. Ela aborda não 

somente os elementos pedagógicos necessários ao desenvolvimento individual, mas a 

ação, a reflexão e a cooperação ao alcance da evolução do aprendizado por meio de uma 

interação coletiva, entre os alunos, no processo de ensino-aprendizagem. 
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Podemos dividir o que chamamos de conteúdo em tipos: atitudinais, conceituais e 

procedimentais. Para Zabala (1998), os primeiros, como o nome indica, dizem respeito a 

atitudes, formação de valores e comportamento no mundo. Os conceituais, dizem 

respeito ao desenvolvimento das capacidades intelectuais dos estudantes, a fim de 

operar símbolos, ideias etc. Por fim, os conteúdos procedimentais englobam o processo 

de propiciar que os estudantes criem mecanismos para realizarem uma espécie de 

autoavaliação.  

A definição do tema é o passo fundamental, pois a partir deste será possível traçar 

todo o cronograma: quantas aulas serão necessárias, qual material didático utilizar e 

quais atividades planejar.  A sondagem pode ser tida como um passo crucial, já que essa 

etapa permite que o docente tenha acesso ao conhecimento da turma sobre o assunto e 

assim observar as principais deficiências naquela temática presente nos alunos. Com 

isso em mente, o professor pode direcionar a elaboração de sua sequência didática para 

suprir e diminuir o déficit. E, por último, conectam-se as etapas, onde uma deve servir 

de base para outra e para a construção final do conhecimento que se almeja. Os tempos 

mudaram e ensinar exige dos docentes recursos e novas elaborações para planejar uma 

aula com uma sequência didática no nível em que a turma se encontra. Além disso, a 

sequência didática permite que o professor esteja em contínua investigação e 

observação durante as aulas realizadas.  

 

4.4 Descrição do conjunto de atividades desenvolvidas para os estudantes 

 

Desenvolvido durante a residência no PRD, o presente projeto voltado para a 

Educação Básica tem duas vertentes: o resgate do ensino da língua no curso de jovens e 

adultos e o ensino da língua inglesa por meio dos gêneros textuais e do 

desenvolvimento de estratégias de leitura. 

Conforme discutido anteriormente, a maior parte dos alunos que faz parte da EJA 

são pessoas que retornaram à escola a fim de buscar oportunidades, ou seja, algo que 

perderam em sua vida escolar na infância ou na adolescência. Esses alunos ficam longe 

da escola por muito tempo, alguns por mais de 30 anos. Além disso, há outro desafio: 

muitos estudantes não tiveram aula de inglês nos Ensinos Fundamental II e/ou Ensino 

Médio por motivo da falta de um professor na rede de ensino ou porque na escola em 

que estudavam não havia ensino de outra língua estrangeira. Nesse caso, a EJA é o 
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momento de integração, busca e conquista de objetivos perdidos no passado da vida 

escolar. 

Normalmente, no primeiro dia de aula quando me apresento como teacher, os 

alunos amam saber que disciplina compõe a grade curricular, ainda que relatem 

experiências ruins de anos anteriores. Nesse contexto, meus questionamentos sempre 

são: “Como ensinar ou mediar o ensino da Língua Inglesa? Como ensinar a ler um texto 

em inglês se a maioria da turma não conhece as palavras?” “Como construir com eles o 

interesse pela leitura em inglês?” 

Parte dos alunos matriculados na EJA chega à escola com o sonho de fazer o 

ENEM, outros em busca de um melhor emprego ou até mesmo ter o sonho de concluir o 

Ensino Médio que ficou para trás. Também por essa razão, no último ano do Ensino 

Médio a escola incentiva para a realização do exame ENEM. Nesse contexto, surgiu a 

ideia de trabalhar com os gêneros textuais e as estratégias de leitura para que, ao 

término do curso, esse aluno possivelmente tenha a chance de fazer uma avaliação de 

resgate pessoal. 

A ideia de construir uma apostila foi planejada a partir de levantamento e análise 

das questões e os gêneros textuais propostos no exame de 2015 até 2020. Os gêneros 

mais trabalhados nessas provas foram artigo, música e infográfico. Após um 

levantamento de questões para a montagem da apostila, foram analisados temas 

relevantes que poderiam ser trabalhados no material.  Desse modo, as sequências 

didáticas dariam a oportunidade para o estudante ter acesso à língua inglesa por meio de 

textos, conhecer gêneros textuais e aprender estratégias de leitura. Já que as partes da 

sequência didática foram criadas pensando em situações pelas quais os alunos estavam 

passando, pensou-se em abordar o tema COVID 19.   

É nosso papel, então, mediar a experiência do educando com o conhecimento 

novo, tornando-o sempre significativo. É importante que facilitemos a participação 

desse educando, para que ele exponha sua experiência e comece a ser o construtor do 

seu próprio conhecimento, a partir da possibilidade de autonomia que devemos delegar 

a ele. Enfim, devemos ensinar e estar atentos para as mudanças atuais, o agora. O que 

interessa é que os alunos possam compreender a si próprios e a sociedade em que 

vivem, pensando no amanhã, preparados para novos desafios. 
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As atividades foram pensadas a fim de desenvolver uma experiência que pudesse 

facilitar o cumprimento desse objetivo. Então, foram pensadas inicialmente 3 (três) 

partes para a sequência didática, cada uma com seus respectivos exercícios variando 

entre 10 a 30 minutos para a realização. Essas sequências seriam trabalhadas ao longo 

de 1 (um) bimestre, que levaria aproximadamente 08 (aulas) – 1(uma) aula a cada 

semana e no máximo 50 minutos, levando em conta que uma sequência didática será 

dividida em duas aulas, pois o assunto é mais longo e necessita de uma maior atenção 

para os alunos. 

As atividades inseridas na apostila foram divididas em cerca 4 (quatro) seções, 

de acordo com a necessidade de cada aula. Por isso, nem todas as aulas contarão com a 

seção “Language tips”. A seguir, descrevo brevemente as características de cada seção: 

 

Quadro 1: Seções das atividades 

“PERSPECTIVES”: aqui, o estudante é convidado a fazer previsões ou 

formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto, ativando o 

conhecimento que já possui sobre o assunto.  

“INSIGHTS”: o objetivo desse segmento é inspirar, melhorar a compreensão de texto 

na prática da pré-leitura e leitura. Aqui, realizamos a leitura na compreensão textual em 

aspectos gerais e específicos do texto, de acordo com as propostas de perguntas e 

respostas sobre o assunto tratado.   

“LANGUAGE TIPS”: como toda aula, normalmente, surge alguma dúvida com relação 

a alguma palavra no seu significado ou pronúncia. Aqui, o aluno poderá acessar e 

buscar mais informações no notebook disponível em sala de aula após toda a realização 

das atividades. 

“FEEDBACK “: espera-se a reação às atividades; alguma informação que o aluno possa 

transmitir positivamente ou negativamente para que eu possa fazer ajustes nas 

próximas (aulas) atividades que serão desenvolvidas com eles ou com outra turma, ele 

serve para avaliar os resultados das aulas. 

 

Todas as atividades dessas seções serão desenvolvidas em aula. Os alunos de 

turma EJA não têm o hábito ou tempo para fazer atividades em casa. A sala de aula para 

eles é um refúgio para conhecer e lidar com novos assuntos. Na escola, temos materiais 

como notebook, data show ou digital board e o ensino da língua começa pelo nome dos 

objetos. Esses materiais estão disponibilizados para o professor em sala de aula. Os 

notebooks são guardados em um carrinho que reabastece a energia (bateria) ao término 

da aula. 

Conforme exposto, espera-se que, com este material, a aprendizagem da língua 

inglesa seja vista de maneira mais positiva pelos alunos. A ideia é proporcionar um 
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ensino referenciado e diferenciado, em um formato que poderão compreender o fluir da 

língua com mais praticidade. Essa é a minha esperança quando um aluno se deparar 

com uma avaliação, uma comunicação virtual e/ou presencial, no uso para o trabalho ou 

em outra atividade mesmo cotidiana que ele esteja realizando.  

    Entende-se que a intervenção e mediação do professor é necessária para que os 

letramentos entrem realmente nas salas de aula, explorando o uso social que se faz da 

língua, porque assim o aluno poderá agir no mundo exercendo sua cidadania. Desse 

modo, será facilitada a mobilidade dos aprendizes nos ambientes nos quais estão 

inseridos com habilidades de ler e compreender gêneros diversificados, inclusive as 

tecnologias digitais de comunicação e a relação com as práticas sociais contemporâneas. 

A seguir, apresento um resumo das atividades desenvolvidas. 

 

Quadro 2: Primeira atividade 

Atividade I Procedimentos 

 

       Nesta aula, a imagem do texto ficará disponibilizada na 

lousa digital. A fotografia do artigo 

(https://toronto.ctvnews.ca/more/bios/janice ficará na tela ainda 

antes da entrada dos alunos. O objetivo é que já na chegada os 

alunos possam refletir sobre o que será desenvolvido. 

Ao iniciar a aula, solicitarei aos alunos que façam a leitura 

das imagens para identificar o ambiente, vestimenta, clima e a 

influência cultural. Após a leitura de imagem, eles devem pensar 

a respeito de diferentes tradições culturais.  

Por fim, depois da realização dos exercícios, pedirei que 

eles façam um pequeno retrospecto sobre o que foi estudado, 

apontando suas dificuldades ao fazer as tarefas pedidas ou as 

questões que conseguiram fazer sem buscar minha ajuda. 

https://toronto.ctvnews.ca/more/bios/janice
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1..” PERSPECTIVES”: (20min.) 

 

 Momento reservado para que o estudante desenvolva sua 

capacidade de formular previsões sobre o texto, levantando 

hipóteses sobre o gênero e o assunto tratado. Assim, na 

Atividade 1, há  3 (três) questões abertas para responder sobre o 

assunto e o gênero do texto.                  

 

2.”INSIGHTS”: (20 min) 

 

Atividades de skimming em que se realiza uma leitura rápida 

com o objetivo de obter as ideias gerais do texto. Nesta 

atividade, as questões são fechadas. A próxima questão é a 

Atividade 2, com 5 (cinco) opções - o aluno deverá ser capaz de 

associar o assunto em inglês no texto com as opções dadas nas 

sentenças em português. 

Em seguida, aluno fará uma atividade de scanning. Ele 

responderá à Atividade 3 tentando localizar rapidamente 

informações específicas no texto. O estudante terá de numerar as 

sequências dos fatos sobre a Covid-19 e a situação em que a 

população da localidade se encontrava. 

4. “FEEDBACK “: (10 min.) 

 

Na Atividade 4, o aluno fará um pequeno retrospecto sobre o 

que foi estudado, apontando suas dificuldades ao fazer as 

tarefas pedidas e as questões que foram respondidas sem 

dificuldade ou sem meu auxílio. 

 

Quadro 3: Atividade 2, partes A e B 

    Atividade II A Procedimentos 
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Nesta aula, serão apresentados dois gêneros – postagem 

de Instagram e letra de música – que tratam de um mesmo 

assunto. Assim como na aula anterior, os dois textos serão 

apresentados no projetor. Colocarei a música (áudio) antes da 

entrada dos alunos.  

O objetivo é que já em sua chegada eles possam relaxar, 

mesmo que não conheçam a canção. Depois, perguntarei sobre 

o que foi falado na aula anterior. Pedirei a eles o nome de um 

gênero textual com que tenham tido contato naquele dia e 

também perguntarei se uma letra de música é um texto, um 

gênero textual.  

Após a correção do exercício dessa aula, pedirei para 

eles fazerem um pequeno retrospecto sobre o que foi estudado, 

apontando suas dificuldades ao fazer as tarefas pedidas e 

destacar as questões que conseguiram fazer sem buscar minha 

ajuda. 

 

Retomada sobre o conceito de gênero textual e os exemplos dos 

gêneros que fazem parte do nosso dia a dia. Leitura de um 

trecho de uma postagem de Instagram com apresentação no 

projetor.  

1.“ PERSPECTIVES” (20 min.) 

 

Em Atividade 1, o estudante será convidado a ler a postagem a 

fim de compreender melhor o contexto apresentado 

anteriormente. 

 

Posteriormente, na Atividade 2, o estudante responderá a duas 

perguntas sobre o público e a forma de circulação do gênero em 

questão. 

 

Finalmente, antes das atividades sobre a música, faremos um 

pequeno estudo sobre o gênero e sua estrutura. Em seguida, 
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farei a apresentação da música no projetor (vídeo e áudio) e a 

análise da música. 

2.”INSIGHTS” (10 min) 

 

Na Atividade 3, o estudante terá que responder a 3 (três)  

questões abertas e 1 (uma) questão fechada sobre características 

do gênero música. 

 

3.“LANGUAGE TIPS”  (10min) 

 

Aqui, abriremos uma oportunidade para a utilização do 

notebook. Estudaremos algumas palavras dentro do contexto.  

Com o apoio do material, eles farão a Atividade 4, marcarão 

com um (x) a resposta correta para cada palavra retirada do 

texto. Foram formuladas 2 hipóteses de significado.                    

Atividade II B 1. “ PERSPECTIVES” (20min.) 

 

Iniciaremos (Atividade 5) uma rápida retomada sobre os 

gêneros textuais, lembrando que cada um tem suas 

características, a fim de darmos continuidade na próxima 

atividade. 

2. ”INSIGHTS” (20min) 

 

Os textos podem ser de diferentes tipos e gêneros e, para que se 

possa identificá-los, é necessário prestar atenção também à sua 

estrutura. Nas atividades 6 e 7, o estudante terá a oportunidade 

de revisar a discussão sobre gêneros enquanto associa gêneros 

textuais a situações cotidianas e busca identificar gêneros a 

partir de sua estrutura, entre outras estratégias. 

 

3. “FEEDBACK “ (10 min.) 

 

Atividade 8 – O aluno fará um pequeno retrospecto sobre o 
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que foi estudado, apontando suas dificuldades ao fazer as 

tarefas pedidas e as questões que foram respondidas sem 

dificuldade ou sem o auxílio do professor. 

 

Quadro 3: Atividade 3, partes A e B 

Atividade III A Procedimentos (30min.) 

 

Nesta última parte da sequência didática, discutiremos 

alguns processos de formação de palavras. Retomaremos os 

gêneros textuais e suas características. Além disso, nesta seção, 

abordaremos o gênero infográfico. Ainda que seja um texto de 

fácil compreensão, pois tem palavras e imagens, há palavras 

desconhecidas. Por isso, faremos atividades com palavras 

transparentes e cognatas.  

Em seguida, falaremos da estratégia da dedução e das 

palavras falsas cognatas. Depois, exemplos de formação de 

palavras com sufixos e prefixos. 

 

1.“ PERSPECTIVES” (10min.) 

 

Análise do texto infográfico, momento em que farei perguntas 

gerais sobre o assunto tratado no texto e seu gênero. 

 

2.”INSIGHTS” (10 min) 

 

Resolução das Atividades 1, 2 e 3 a respeito do gênero textual 

infográfico.  

Atividade III B 1.“LANGUAGE TIPS”  (30 a 40 min) 

 

Nesta seção, das Atividades 4, 5, 6 e 7, os alunos não terão 

acesso ao notebook. Tentaremos fazer com a própria explicação 

da apostila, com discussões em roda e com deduções e 
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aproximações de palavras exemplificadas. 

 

3. “FEEDBACK” (10 min.) 

 

Na Atividade 8, o aluno fará um pequeno retrospecto sobre o 

que foi estudado, apontando suas dificuldades sobre o estudo da 

formação de palavras e os afixos: sufixos e prefixos ao fazer as 

tarefas pedidas. 
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5. RESULTADOS PARCIAIS 

 

 Diante do cenário provocado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

decidiu-se que o mais adequado a ser feito para o curso no ano 2020 seria suspender a 

etapa da aplicação do projeto que ocorreria durante as aulas. Mesmo assim, o processo 

de pesquisa, o estudo e a elaboração das atividades foram uma virada de chave em 

minhas aulas, com o objetivo de não deixar os alunos desanimarem da aprendizagem da 

Língua Inglesa. 

 Para fazer este material, foi elaborada uma série de atividades distribuídas em 

etapas com debates, discussões e levantamentos de hipóteses e argumentos, cada um 

com intuito específico. O objetivo maior desse material é tratar dos eixos teóricos 

centrais da pesquisa com o desenvolvimento do letramento, das estratégias de leitura e 

compreensão sobre gêneros textuais no ensino da Língua Inglesa. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa sobre o conceito de letramento, o letramento crítico, a leitura 

como processo discursivo e os gêneros textuais. Todos os assuntos quem embasam este 

trabalho têm o potencial de tornar os alunos cidadãos livres e autônomos em uma 

sociedade.  

 Foi um momento de superação, um incentivo para estudar mais. Para mim, todo 

o processo foi um desafio pois venho de uma educação, pode-se dizer, engessada e 

tradicional. Fazer parte desse estudo trouxe-me um sentimento de leveza e segurança ao 

entrar em uma sala de aula. Passei a elaborar aulas mais dinâmicas, críticas e com 

pontos de vista em relação a cada tema da aula desenvolvida. O PRD também me 

ajudou a ter um olhar diferenciado sobre cada leitura durante os encontros e os debates. 

A ideia de construir o material para os alunos foi crescendo e tornando-se real veio a 

cada dia. Dessa forma, foi se tornando menos difícil mediar uma aula sem que a turma 

desanimasse de estudar a Língua inglesa. Isso possibilitou uma visão mais ampla do 

ensino de língua estrangeira e, reitero, abriu meus olhos para a importância do estudo da 

leitura, principalmente no contexto de turmas de EJA. 

 Fazer parte do curso foi motivo de alegria por ter esta oportunidade acadêmica. 

Não obstante, veio o nervosismo e a vontade de chorar a cada etapa desenvolvida; mas 

isso não me deixou desistir, pelo contrário, incentivou-me a continuar. O curso PRD 

contribuiu para a minha formação profissional. No início, os encontros com as turmas, 

ou melhor, fazer a Residência, foi uma experiência acima do esperado. Encontrar o 

professor-orientador Bruno, nas suas aulas de inglês e as leituras dinâmicas pedidas para 
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o debate, ele sempre destacou a importância e lembrou que o início de um aprendizado 

pode se dar pela leitura. A ele, só tenho a agradecer a sua dedicação de ensinar, o seu 

compromisso nos encontros, incentivos e compreensão. O professor Jorge também foi 

de grande importância com a mesa de leitura e debate, os minis-cursos internos com 

outros professores. A participação de eventos dentro da instituição foi gratificante e 

bastante construtiva para eu repensar o planejamento das aulas com mais propriedade ao 

desenvolvê-las, criando possibilidades de trocas de ideias críticas com embasamento 

contextualizado.  

 Com relação à aplicação da sequência didática, quando for desenvolvida em sala 

de aula, acredito que faça nascer uma chama de entusiasmo a cada etapa no 

desenvolvimento das atividades propostas, pois o material foi desenvolvido pensando 

em cada estudante. As aulas poderão ser mais dinâmicas e os encontros mais 

prazerosos. Creio que o processo de aprender e ensinar inglês não parecerá maçante, a 

leitura se tornará mais significativa quando utilizarmos as estratégias de leitura e o 

estudo dos gêneros.  Para cada etapa, na realização da sequência, espera-se que o 

estudante seja capaz de compreender e se interessar pelo estudo de forma crescente. 

Assim, penso que frases como: “Eu não entendo o inglês.” ou “Não consigo aprender 

inglês” se tornarão cada vez mais raras.  

 Além disso, as ferramentas tecnológicas se tornarão mais presentes no cotidiano 

do aluno para pesquisas e estudos, propriamente. Dessa forma, o estudante terá a 

oportunidade de observar nas aulas de Língua Inglesa com outro olhar, desejoso de 

buscar um estudo aproximado de sua própria realidade e visando à sua autonomia.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciei o estudo da Língua Inglesa aos 13 anos de idade. Na época, existiam 

apenas dois cursos de boa reputação nos bairros próximos àquele em que eu morava e 

sigo vivendo. No local em que resido até hoje não havia cursos de inglês. Eu não sabia 

se queria lecionar, mas aprendi conteúdos com o método da repetição das falas das 

personagens de cada capítulo da lição e lembro-me como se fosse nos dias atuais. Com 

o passar do tempo, porém, o desejo de falar ou conhecer a língua foi deixando de existir. 

O inglês sempre me atraiu para aprender; no entanto, a imaturidade influenciou minha 

vida educacional.  

 Ao ingressar na faculdade, no curso de Letras, o desejo de lecionar voltou. Na 

instituição, ensinava-se o “inglês instrumental”, alguma morfologia e muita gramática – 

falava-se pouco sobre estratégias de leitura ou letramento. Nos últimos períodos, tive 

uma professora que fez a diferença no curso: trabalhávamos textos, literatura e fonética. 

A partir dessa mudança na vida acadêmica, voltou o desejo de lecionar inglês: mas 

lecionar de que maneira? 

 Quando você se forma, as oportunidades para dar aula surgem aos poucos. Eu 

sempre conseguia dar aula de português e ainda tinha uma matrícula de Ensino 

Fundamental I para dar conta. Em uma determinada época, fui substituir uma professora 

de inglês durante dois meses e comecei a questionar-me: “Como lecionar?” “O que 

fazer?” “Dou aula falando o inglês do início ao fim?”. Surgiram várias dúvidas de como 

desenvolver uma aula de inglês para que os alunos tivessem o gosto pela disciplina. E, 

como é de praxe, um professor sempre se espelha no outro, comecei a trabalhar como 

aquela professora da faculdade, mas sentia que precisava de algo, uma mudança, já que 

eu mesma me sentia incompleta profissionalmente. Assim, as coisas iam fluindo, eu 

assistia a aulas de inglês no Youtube, observava colegas de classes... Contudo, eu 

precisava estudar. Nessa mesma escola onde lecionei no Ensino Fundamental I, tive a 

oportunidade de para lecionar a língua inglesa, na Ed. Infantil, Ensino Fundamental II e 

o E.M.  

 O conteúdo da Educação Infantil, o material e a metodologia de ensino 

incentivam e enfatizam a importância da leitura, o som e a pronúncia e até mesmo a 

estratégia de leitura por meio de imagens. Ainda que os alunos não soubessem escrever, 

reconheciam os contextos. Todo o conteúdo tem um contexto com temas relevantes 

questões sociais culinária, profissão, escola, família e outros. O objetivo é o aluno 
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começar a construir frases e texto adquirindo nos alunos o autoconhecimento, 

autonomia, a comunicação e o conhecimento da cultura da língua. Ao chegar no Ensino 

Fundamental I (observei o material) e II e o E.M, porém, percebe-se uma ruptura neste 

ensino contextualizado e um distanciamento de tudo aquilo que foi apresentado: 

verifica-se uma abordagem conteudista. Esta é uma reflexão geral sobre cada turma 

onde atuava ou observava. Com isso, eu percebia o distanciamento dos alunos com a 

disciplina, os participantes das aulas eram àqueles que faziam um cursinho de inglês ou 

gostavam da língua inglesa. 

 Dois anos depois dessa experiência, tive a oportunidade de trabalhar em uma 

outra instituição, onde estou há 10 anos. Neste local, nós professores podemos ter um 

planejamento flexível. As atividades são planejadas com professores de outras 

disciplinas e os alunos são jovens e adultos. Com o passar desses anos atuando, pude 

perceber que os alunos tinham interesse pela matéria, mas não conseguiam 

compreender. Eles diziam que estudavam o verbo TO BE em todas as séries e o 

conteúdo não mudava. Normalmente, os alunos vinham de redes públicas e/ou 

particulares, tendo interrompido seus estudos já há muitos anos por várias questões 

familiares e sociais.  

 Foi nesse sentido que o curso PRD teve uma contribuição valiosa para minha 

formação profissional, pois até aquele momento eu fazia o planejamento para os alunos 

no modelo da escola anterior. No curso, tive a oportunidade para elaborar estratégias, 

recursos e atividades mais contextualizadas, atrativas e, principalmente, embasadas 

teoricamente. Como professora-mediadora, como o nome sugere, passei a não só 

transmitir conhecimento, mas a criar possibilidades para troca de ideias sobre os 

conteúdos curriculares. Toda essa iniciativa se deu pelo fato de ter participado das 

atividades da Jornada Acadêmica do Campus São Cristóvão II, dos minicursos de 

metodologia de ensino e a observação da turma piloto de classe de adequação idade 

série (projeto CAIS).  

 Tive grande identificação com o trabalho realizado nessa turma, pela situação e 

o cenário no qual a turma se enquadrava. A observação das aulas do professor Bruno 

Reis no Ensino Fundamental II, a mesa de leitura e debate com o professor Jorge e as 

propostas de leituras indicadas pelo professor Bruno, que realizava encontros semanais 

com discussões e conclusões de cada tema lido também foram de grande ajuda. O 

professor Bruno sempre afirmava que por meio da leitura ambos, professor e aluno, se 

desenvolvem na construção do conhecimento. Percebi, então, que era preciso dar outra 
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direção para o planejamento de minhas aulas. Passei a buscar sempre começar com um 

tema relevante para a turma, uma introdução que pudesse alimentar um debate e um 

texto, para através dele entrarmos em conteúdos gramaticais. Dessa forma, o interesse 

do aluno na aula seria outro.  

 Confesso que pensei várias vezes em desistir, por algumas questões pessoais e 

também porque, com o início da pandemia, tudo e todos tiveram que mudar a sua rotina 

acadêmica, tudo teve que ser reconstruído e repensado, sobre aula remota, hibrida... 

Enfim, um cenário diferenciado e circunstâncias desafiadoras, estudando em casa. Todo 

esse sentimento foi se modificando com passar do tempo; a vontade de aprender mais 

mudou meu pensamento. Quero dar continuidade à vida acadêmica, encarar novos 

desafios. 

 Por fim, volto a afirmar, o desenvolvimento e o trabalho acadêmico não param 

por aqui. Sigo buscando mais, lendo mais, construindo mais ideias nos quesitos didático 

e pedagógico. Há uma grande trajetória pela frente e esse foi apenas o início. Pretendo 

continuar, quem sabe o mestrado para aprofundar questões dessa pesquisa, acreditando 

que a educação transforma indivíduos e nos ajuda a conquistar uma sociedade mais 

justa. 
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ANEXO A: ATIVIDADE 1 

 

 

 

TEXT 1 

 

 

 

 

 

 

 

'It’s takes a village': How people are meeting their social needs during the COVID-

19 pandemic 

 

 TORONTO -- It’s a crisp winter morning, but the cold isn’t keeping Anne Mirgalet-

Kennedy indoors. Several times a week, the Toronto woman joins the Midtown Raviners 

Athletic Club (MRAC) for hikes. Sanjay Coehlo, meanwhile, says before joining the group, 

he had no idea what natural “treasures” Toronto possessed, referring to the city’s ravines and 

the Beltline Trail. Coehlo said, however, what’s almost as important to him now, is the sense 

of connection he gets from the group during what has otherwise been a time of social 

isolation. 

 Originally, it was designed with fitness in mind.During the pandemic, the club has 

evolved into something more. “To have a group where people can come out, whatever the 

limits are, 10 people, five people, we try to make it work. It’s a big part of people’s weeks,” 

Bower, the group creator said.  Fellow organizer, Lorrie Parrot, adds, “It’s definitely turned 

into, through the pandemic, a great thing for mental health. A way for people to release and 

get together now.” 

 Another example is in Markham. A large, diverse group of women is keeping 

connected through weekly Zoom calls. They used to meet in person at the Box Grove 

Community Centre, but moved online during Ontario’s second lockdown. 

A fall Angus Reid study found that those suffering from both loneliness and social isolation 

has increased to one in three people. Year over year, the number of what the research group 

calls “the desolate” has risen from 23 per cent of the population to 33 per cent. 
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Kristin Greco, a Newmarket-based psychotherapist said that in her practice she’s seeing more 

depression in people of all ages, and relationship breakdowns and it is a very good option at a 

time people can’t physically be together. Greco says while meeting online is not ideal, it is a 

very good option at a time people can’t physically be together. 

 

Janice GoldingVideojournalist,  

CTV News Toronto@Janice_Golding ContactPublished on Monday, March 8, 2021 

6:37PM EST- Texto adaptado 

 
Adapted from: https://toronto.ctvnews.ca/it-takes-a-village-how-people-are-meeting-their-social-needs-during-the-

covid-19-pandemic-1.5338878 

 

 

Parte 1 

 

I. CONCEITO DE LEITURA E TEXTO NA LE.  

 

Para as aulas de inglês no Ensino Médio, a nossa principal atividade é a leitura de 

textos. Com a leitura você poderá conhecer palavras novas, associá-las e reconhecê-las 

com seus respectivos significados. Poderá aprender a pronúncia e, se desejar, praticar a 

conversação. Ao longo desse estudo sobre leitura em LE, você encontrará textos que 

têm um único propósito para que se possa debater assuntos que são cotidianos na 

sociedade. Outro aspecto que se mostra positivo ao praticar a leitura é que essa prática 

pode ser muito recompensadora, dando uma sensação de realização quando um texto é 

compreendido e se pode, com ele, refletir sobre o mundo.  

Existe uma grande variedade de gêneros de texto; assim, eles podem ser apresentados 

com estruturas diferentes e tratar de um mesmo assunto.  

 

Você sabe o que é gênero textual? 

 

 Os gêneros textuais são classificações que nos ajudam a entender a 

materialização de diferentes textos que utilizamos no dia a dia. Assim, textos de um 

mesmo gênero costumam ter características mais ou menos fixas com relação à sua 

forma. 

 Exemplos de gêneros textuais são: carta, mensagem de WhatsApp, convite, 

notícia de jornal, fragmento de um texto de enciclopédia, bilhete, receita culinária, entre 

outros. 

 

I. Principais estratégias de leitura em inglês. 
Na leitura de um texto, há algumas estratégias que podem nos ajudar na identificação e 

compreensão do conteúdo lido. Aqui, falaremos de três dessas estratégias. 

 

                         

                       

 

Perspectives 

 

https://toronto.ctvnews.ca/more/bios/janice-golding-1.282249
https://twitter.com/Janice_Golding
https://toronto.ctvnews.ca/more/bios/janice-golding-1.282249?contactForm=true
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Making predictions: uma forma de facilitar sua leitura é fazer uso de elementos como 

imagens, títulos, legendas e até mesmo formato do texto para antecipar o que você irá 

encontrar.  

 

Atividade 1 
 

a. Responda às questões abaixo de acordo com as investigações feita através da imagem 

e do título do texto. 

 

 Observe as imagens e o título do texto. Você consegue dizer qual será o 

assunto do texto? 
 

 O que você entende sobre a pandemia da Covid-19? 
 

 

 Na sua opinião e com base nas informações obtidas em jornais e sites 

confiáveis, quais são os protocolos que um cidadão deve seguir em casa, nas ruas e 

estabelecimentos comerciais para a prevenção do coronavírus? 

 

 

Insights  

 

SKIMMING: é um processo de leitura rápida com o objetivo de obter a(s) ideia(s) 

geral(is) de um texto, ou sua(s) ideia(s) principal(is).Trata-se de uma leitura 

superficial, que não visa à compreensão de detalhes ou o significado de palavras 

desconhecidas, mas apenas às descobertas da ideia principal para a compreensão do  

que será pedido em uma atividade e/ ou exercício.  

 

Atividade 2 

 

    Nas frases abaixo, assinale aquelas que fazem parte do assunto do texto.  

 

(  ) as mortes relacionadas à Covid. 

 

(  ) isolamento social  das pessoas durante a covid. 

 

(  ) o gosto pela atividade física e o desenvolvimento mental dos moradores de Toronto. 

 

(  ) espaço gratuito para mais de 5.000 pessoas fundado em abril de 2019. 

 

(  ) os sintomas provocados pelo coronavírus  

 

 

SCANNING: é um processo que nos permite localizar rapidamente informações 

específicas em um texto. Para isso, é fundamental buscar ou localizar pistas dentro 

dele, como datas ou ano, nomes de alguém, nome de cidade e outras informações para 

a resolução de exercícios de compreensão.  
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Atividade 3 

 

a. Identifique dentro do texto 1, as informações de acordo com o que foi lido.  

 

 

 

 Onde foi publicado o texto e quem escreveu o texto? 

 

 Qual é a época do ano e o nome da cidade que passa a história? 

 

 Quais são os elementos da natureza encontrados pelas as pessoas que faziam a 

trilha? 

 

 

Feedback 

 

 

Atividade 4 

 

e. Faça um pequeno retrospecto sobre o que foi estudado, apontando suas dificuldades 

ao fazer as tarefas pedidas e as questões que você conseguiu fazer sem buscar minha 

ajuda (do professor). 
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ANEXO B: ATIVIDADE 2 

 

 

 

Olá, alunos!  

 

Este é o momento de relembrarmos o que aprendemos sobre estratégias de leitura e as 

propostas pedidas anteriormente. A partir de agora, teremos mais uma novidade sobre 

leitura. Por falar em leitura, nesta seção, vamos iniciar o estudo com o gênero letra de 

música. Primeiramente, iremos retomar o conceito de gêneros textuais – acredito que 

você tenha estudado este assunto em alguma fase de sua vida escolar. Em seguida, 

iremos analisar especificamente o gênero letra de música para, então, analisarmos a 

música em questão.  

 

  

Gêneros Textuais 

 

     Os gêneros textuais são estruturas de linguagem (não-)verbal relativamente estáveis 

e que nos ajudam a desempenhar atividades na sociedade. Alguns exemplos são carta, e-

mail, blogs, mensagem de Whatsapp, convite, notícia de jornal, fragmento de um texto 

de enciclopédia, bilhete, receita culinária, postagem de Instagram entre outros.  

    Então, todo o texto que você busca para ler, se informar, pode ser enquadrado em um 

gênero textual. Conhecer e antecipar características de gêneros textuais nos ajuda não só 

nas aulas de inglês, mas também na leitura de textos em português – nossa língua 

materna. Pense consigo mesmo(a) e, em seguida, vamos discutir algumas questões. 

Quais gêneros você costuma ler? Com que objetivo você busca a leitura?  Você gosta de 

ouvir música em inglês? Consegue pensar em alguma(s) característica(s) do gênero letra 

de música? 

 

Let’s Go! 

  

 

 

   Leia abaixo o trecho de uma reportagem e saiba um pouco mais sobre o texto que 

estudaremos hoje. 

 

“Vocalista do U2, Bono se inspirou nos italianos em isolamento pelo coronavírus para 

criar "Let your love be known", a sua primeira canção inédita desde 2017. Um vídeo em 

que o cantor aparece apresentando a música foi compartilhado na conta do U2 no 

Instagram na última terça-feira. Na data, se comemora o dia de São Patrício, padroeiro 

 

 

              ESCOLA FIRJAN SESI SANTA CRUZ 

 

Unidade Curricular: INGLÊS Prof (a): ROBERTA Turma: EJA Ano: 2021 

Aluno(a):  



45 
 

 
 

da Irlanda, país natal de Bono, quando normalmente são realizadas diversas celebrações 

— adiadas este ano diante da pandemia do covid-19.” 

 

 Source: http//globo.com.br/musica/cultura 

 

 

 

 

 

Perspectives 

 

Atividade 1 

 

Observe a imagem e compreenda mais um pouco sobre o assunto. 

 

 
https://www.instagram.com 

 

 

Atividade 2 

 

a. De onde você acha que este texto foi retirado?  

 

__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________ 

 

b. Que público pode se interessar por este texto? Descreva de que formas esse gênero 

costuma ser utilizado em nossa sociedade.  

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________  

 

 

https://www.instagram.com/
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Agora, vamos ouvir a música?  

 

 

TEXT 2 

 

Let Your Love Be Known 

Composição: Bono  

 

Yes there was silence 

Yes there was no people here 

Yes I walk through the streets of Dublin* 

And no one was near 

Yes I don't know you 

No I didn't think I didn't care 

You live so very far away from 

Just across the square 

  

And I can't reach 

But I can ring 

You can't touch 

But you can, you can 

Sing across rooftops 

Sing down the phone 

Sing and promise me you won't stop 

Sing your love be known 

Oh let your love be known 

  

[Chorus] 

Yes there is isolation 

You and me we're still here 

Yes when we open our eyes 

We will stare down the fear 

And maybe I said the wrong thing 

Yes I made you smile 

I guess the longest distance 

Is always the last mile 

  

And I can't reach 

But I can ring 

You can't touch 

But you can, you can 

Sing across rooftops 

Sing to me down the phone 

Sing and promise me you won't stop 

Sing and you're never alone 

(And again) 

Sing as an act of resistance 

Sing though your heart is overthrown 

Sing, when you sing there is no distance 

So let your love be known 
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Oh let your love be known 

  

Though your heart is overthrown/Let your love be known 

 

 

*Dublin é uma das cidades mais antigas da Europa. Ou seja, há muita cultura e muita 

história espalhada pela cidade. A música na Irlanda também exerce uma grande 

influência. É bastante fácil sair à noite e achar pubs (bares) com ótimas bandas tocando 

de graça. Geograficamente, Dublin tem uma perfeita localização. Ao mesmo tempo em 

que se situa em uma região costeira, é cercada por montanhas. Além disso, fica a menos 

de uma hora de Londres e cerca de 1h30 de avião de Paris. Ou seja, mesmo sendo em 

uma ilha, fica próxima o suficiente da Europa Continental. 

 

 

Insights 

 

 

Atividade 3 

 

Após ouvir a música, responda às questões abaixo:  

 

a. Qual é o tema tratado no texto 2? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

b. Observe o texto 2 e marque abaixo as características que correspondem ao 

gênero música.   

 

[  ] Comunica sensações, emoções e sentimentos. 

[  ] É estruturada em versos (linhas do texto poético/música) e estrofes (conjunto 

de versos) 

[  ] É um texto escrito em prosa.  

[  ] Tem um refrão. Refrão é a parte central da música. Costuma ter uma melodia 

de fácil memorização. 

 

c. De quantos versos é constituído o refrão desta música? Qual verso você achou 

mais interessante? Por quê?  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

d. Esse tema foi abordado da mesma maneira na aula anterior? Justifique sua resposta. 

 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
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Language Tips 

 

Atividade 4 

Muitas vezes o contexto ajuda na compreensão de palavras desconhecidas. Para cada 

palavra retirada do texto, foram formuladas 2 hipóteses de significado. A partir do 

contexto em que estas palavras aparecem, marque a tradução: 

 

 

I. people:                    II. silence:                    III. through the streets:  

(  ) amigos                  (  ) tranquilo(a)             (   ) por meio das ruas 

(  ) pessoas                (  ) silêncio                   (   ) atravessar as ruas 

 

IV.across:                  V. overthrown                 VI. rooftops: 

(  ) entreter               (  ) desprezado               (   ) telhados 

(  ) através                (  ) encantado                  (   ) montanhas 

 

Perspectives  

 

 

Atividade 5 

 

Como vimos, os textos podem ser de diferentes gêneros e, para que se possa identificá-

los, é necessário prestar atenção à sua estrutura, aos recursos visuais utilizados, ao 

vocabulário empregado etc. Abaixo, seguem algumas situações cotidianas. Com as 

palavras em inglês no quadro abaixo, você deverá responder o nome do gênero que 

pode ajudar cada uma de nossas personagens. 

 

 

Resumé / CV 

(Currículo) 

Recipe  

(Receita) 

Poster  

(Pôster) 

Cartoon 

(Tirinha) 

Application form 

(Ficha de inscrição) 

                                 

 

a) Renata quer abrir seu negócio, ela precisava divulgar seu trabalho a fim de dar o 

início. Então, ele pediu ao profissional para fazer um(a) 

_________________________________.  

 

 Justifique sua resposta: ________________________________ 

 

b)  Helena recebeu a visita de sua família em casa para um lanche da tarde. Ela não 

sabia fazer bolo, então, sua avó emprestou sua/seu ___________________ para ver a 

medida dos ingredientes. 
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 Justifique sua resposta: _______________________________  

 

 

c) Abriram vagas para o curso de inglês, Samantha preencheu a/o sua/seu 

______________.  

 

 Justifique sua resposta: _______________________________ 

 

d) As Lojas Americanas no mês passado, estava oferecendo vagas para jovem aprendiz 

para ingressar à instituição, o candidato deve entregar 

a/o__________________________ no endereço Rua Alberto nº 109.   

 

 Justifique sua resposta: _______________________________  

 

e) Na prova de inglês, em uma das questões, o aluno deveria criar uma história com a 

personagem Mafalda. Já que conhecia a personagem, ele decidiu criar um/a 

____________________  

 

 Justifique sua resposta: _______________________________  

 

Insights 

 

 

Atividade 6 

 

      Embora os gêneros tenham uma função social e se adaptem com o tempo, é preciso 

observar que eles têm alguma estabilidade em sua estrutura. É isso que nos permite 

identificá-los rapidamente e foi isso o que vimos estudando o gênero letra de música. 

Considerando essa estabilidade e aquilo que você já sabe sobre alguns gêneros comuns 

em nosso cotidiano, observe as imagens abaixo e diga, em inglês, a que gênero 

pertencem os textos abaixo.  
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a) ____________________ 

 
 

 

 

b) ________________ 

 
c) ___________________ 
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Atividade 7 
 

 

Tratando-se de gênero textual e estratégia de leitura, acima na atividade 6, há três 

textos. Quanto dos textos você conseguiu entender? Você acha que deve saber 100% do 

vocabulário contido no texto?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Feedback 

 
 

Atividade 8 

 
 
Faça um pequeno retrospecto sobre o que foi estudado, apontando suas 

dificuldades ao fazer as tarefas pedidas e as questões que você conseguiu fazer sem 

buscar minha ajuda (do professor). 
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ANEXO C: ATIVIDADE 3 

 

Nesta atividade, continuaremos a falar sobre gêneros textuais. Desta vez, 

especificamente o Infográfico. Além disso, você poderá melhorar seu vocabulário 

compreendendo a formação de palavras.  

Durante este período, temos estudado em sala de aula algumas técnicas para 

interpretação de textos. Uma técnica que temos colocado em prática nas últimas 

atividades é  prediction ou perspective. Essa estratégia nada mais é do que inferir 

(deduzir) o conteúdo de um texto a partir do seu conhecimento prévio sobre o tema. 

Lembra?  

Ao nos depararmos com um texto, nem sempre sabemos o significado de determinadas 

palavras. Algo que pode nos ajudar a minimizar esse problema é estudarmos formação 

de palavras. 

 

Vamos lá?  

 

ESTRATÉGIAS PARA TRABALHAR VOCABULÁRIO 

 

No início da apostila, falamos sobre os aspectos envolvidos na leitura de um texto e 

sobre os três tipos de estratégias importantes para compreendê-lo: prediction, skimming 

e scanning Mas, como lidar com palavras desconhecidas ao ler um texto em inglês? 

Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas: 

Vejamos: 

 

1º) verifique se é uma palavra transparente/ um cognato;  

 

1.1. Palavras transparentes ou palavras cognatas.  

        

   São palavras parecidas na grafia em português, iguais no significado e com pronúncia 

diferente. 

 

Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ESCOLA FIRJAN SESI SANTA CRUZ 

 

Unidade Curricular: INGLÊS Prof (a): ROBERTA Turma: EJA Ano: 2021 

Aluno(a):  

          INGLÊS         PORTUGUÊS 

         restaurant          restaurante 

         Family          família 

         television          television  

         Idea          ideia 

         chocolate         chocolate 
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 2º) utilize o contexto para tentar deduzir seu significado; 

 

2. Dedução (ou inferência) do significado pelo contexto 

       

    São métodos que nos auxiliam de forma mais rápida. É algo extremamente útil 

mesmo quando não temos as habilidades avançadas para ler um texto. Esta estratégia 

implica verificar a estrutura do texto como na observação do título, a composição da 

imagem com o contexto (se houver imagem), a fonte, observar se há parágrafos e o 

conhecimento prévio de sua parte em relação a algumas palavras em inglês do seu dia a 

dia. Refiro-me a palavras encontradas em cartazes, camisas, lojas, comerciais de TV e 

outras. E como desenvolver essa técnica?  

 

 

 Retomando o exemplo sobre a busca das palavras que vêm antes e depois do 

vocábulo desconhecido. 

 

      Exemplo:  Observe a imagem e a frase abaixo retirada do pinterest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       https://br.pinterest.com/pin/579205202065398947/ 

 

 

 Suponhamos que você conheça as palavras “stars” (estrelas), “shine” (brilho) e 

“dark”(escuro) e não compreende a palavra “darkness”(escuridão). Ao associar os 

vocábulos conhecidos com a imagem, é possível compreender parte da frase, em 

seguida, você junta deduzindo “dark” (escuro), com o contexto e  “darkness” entende-se 

que fica coerente  traduzir escuridão. 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/579205202065398947/
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3º) Tentar associar esses vocábulos observando a coerência das palavras entre si e as 

palavras repetidas. São palavras definidas como adjetivo, substantivo, advérbio, 

conjunção, pronome, verbo entre outras. 

 

Exemplo: 

 

Leia o trecho de um parágrafo de texto retirado do site “common sense media.” Observe 

as palavras em negrito:  

 

“ The main reasons kids prefer face-to-face conversations are that they’re more fun 

(38%) and they’re can understand what people really mean better in person (29%). The 

main reasons some kids prefer texting is that it’s quick (30%) and easy (23%); others 

say it gives them more time to think about how to respond (16%) or is more private 

(11%).” 

 
                                   Fonte: https://www.commonsensemedia.org/teen-social-media-infographic  

 

 

3) Falsos cognatos  

 

 São palavras com a grafia parecida a nossa língua materna. “Sabe aquele velho 

ditado, “parece mas não é”? Então, são palavras com significado e pronúncia diferentes. 

Nessa situação, o nosso recurso para a compreensão de um texto exige mais atenção, 

mas não é impossível compreender um texto.  

 

Exemplos:  
 

 

                                    

                                       

 

 

 

 

Formação de palavras  

 

   

 

 Na ciência, estudamos os alimentos e seus derivados, quando você come uma 

manteiga, a base para fazer a manteiga é o leite. Existem palavras na língua materna ou 

estrangeira que são formadas por uma base ou palavra original, elas dependem dessa 

base para transformar em outras palavras e receber uma classificação como foi 

mencionado acima, a classe das palavras ou a função gramatical. A partir da base de um 

vocábulo em inglês podemos utilizar os afixos para formar novas palavras. Os afixos 

são partes acrescentadas antes da palavra original (prefixo) ou depois da palavra original 

(sufixo) - resultando na alteração do significado do vocábulo. 

 

              

 Abaixo, há alguns exemplos de formação de palavras com os afixos: sufixos e prefixos.  

 

           INGLÊS     FALSO COGNATO SIGNIFICADO 

  PARENTS    PARENTES    PAIS 

  PUSH  PUXAR  EMPURRAR 

REALIZE   REALIZAR    PERCEBER 

  INTEND   ENTENDER  PRETENDER 

https://www.commonsensemedia.org/teen-social-media-infographic
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1º) Formar um adjetivo em advérbio: Nesses exemplos, foi utilizado o sufixo [-ly], esses 

advérbios referem-se aos verbos.  

 

   ADJETIVO SIGNIFICADO ADVÉRBIO SIGNIFICADO 

 Happy alegre/feliz    happily alegremente 

 Sad  triste    sadly tristemente 

  

 

2º) Formar outros verbos com o sufixo: Nesses exemplos, foi empregado o sufixo [re-] 

significa fazer de novo, repetir uma ação.  

 

     VERBO SIGNIFICADO     VERBO SIGNIFICADO 

      Write    escrever     rewrite  reescrever 

   Play tocar/jogar/brincar   replay  *fazer de novo a 

ação. 

Sites consultados: https://examples.yourdictionary.com/list-of-suffixes-and-suffix-examples.html / 

https://dictionary.cambridge.org/pt/gramatica/gramatica-britanica/word-formation/suffixes 

3º) Existem palavras originais que recebem um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo, 

transformando-se em outras palavras com significados diferentes. 

 

              Observe o verbo “employ” (empregar)   

               

 

               

 

             

 

Site consultado: https://visualenglish.com.br/10-palavras-em-1-a-magica-dos-sufixos-e-prefixos/ 

 

Depois dessa pequena explicação de formação de palavras, chegou o momento de 

interpretar o texto e praticar os exercícios sobre formação de palavras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREFIXO       SUFIXO    PALAVRA SIGNIFICADO 

                [-er]    employer  empregador 

         [-ee]    employee  empregar 

         [-ed]  employed  empregado 

                 [un-]         [-ment]    unemployment  desempregado 

https://examples.yourdictionary.com/list-of-suffixes-and-suffix-examples.html%20/
https://dictionary.cambridge.org/pt/gramatica/gramatica-britanica/word-formation/suffixes
https://visualenglish.com.br/10-palavras-em-1-a-magica-dos-sufixos-e-prefixos/
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Perspectives 

 

 

. 
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Insights 

 

Atividade 1 

 

O texto acima é um infográfico. Que características desse gênero textual você 

encontra no texto acima? Assinale a(s) alternativa(s). 

 
(  ) Representação pictórica de uma informação complexa (ilustrações e figuras). 
(  ) Uso de cores diferentes para destacar determinadas informações. 
(  ) Linguagem 'enxuta', objetiva e clara. 
(  ) Representação numérica sobre informação sobre a informação do texto. 

 

 

Atividade 2 
 

De acordo com as informações do infográfico, escreva, em português, em que lugar 

esse gênero textual costuma circular e mencione sua função nesses mesmos lugares. 

 

Atividade 3 
 

Você considera importante que o gênero infográfico esteja em circulação em nossa 

sociedade? Por quê? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Language Tips 
 

Atividade 4 
 

Observe a frase do título do infográfico:  

 

“Psychological coping during a pandemic.” 

 

Considerando o contexto em que se insere, qual é o significado da palavra em 

negrito? Marque um (x) na opção correta. 

 

  

(  ) enfrentamento            (  ) cópia              (  ) discussão 

 

                  ONDE?                 FUNÇÃO 
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Atividade 5 
 

Considere as palavras “unlocked”, “unnecessary”, unsuccessful e “unfair” para 

responder as questões abaixo.  

 

 

a. No que diz respeito ao processo de formação de palavras, o que elas têm em 

comum?  

_____________________________________________________________________ 

     

b. O que o prefixo [UN-] expressa nas palavras acima?  Assinale a opção que contém 

o sentido desse prefixo. 

 

(  ) oposto de/ negação  

 

(  ) adicionar/ movimentar 

 

(  ) repetição 

 

 

c. Volte ao texto e busque uma palavra com o prefixo [UN-] e tente inferir o seu 

significado. 

 

_____________________________________________________________________  

 

  

 

O sufixo [-ness] tem a função de transformar adjetivos em substantivos abstratos. Os 

abstratos são aqueles que dependem de um ser para existir.  Por exemplo, vamos 

supor que você esteja lendo um texto e se depare com a palavra “happiness” pela 

primeira vez. Não há necessidade de parar sua leitura para buscá-la nos dicionários. 

Se você já sabe que “happy” significa feliz, então pode deduzir a palavra “felicidade”.  

 

 

Atividade 6 
 

Busque no texto duas palavras com o sufixo [-ness] e tente inferir o seu significado.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Atividade 7 
 

Todas as palavras abaixo são adjetivos e também possuem o sufixo [-ness]. 

Correlacione-as de acordo com seu respectivo significado.   
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(1)  weakness   
(2) calmness  
(3) goodness  
(4)  illness  
 
( ) doença 
( ) fraqueza 
( ) bondade 
( ) tranquilidade 
 

 

 

Feedback 

 

Atividade 8 

 

 

Construa um pequeno retrospecto sobre o que foi estudado, apontando 

suas dificuldades sobre o estudo da formação de palavras e os afixos: sufixos e 

prefixos ao fazer as tarefas pedidas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


