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RESUMO 
 

 
SILVEIRA, Rodrigo.S.L. da. ENSINO DE INGLÊS COMO LE NA ESCOLA BÁSICA:  
uma busca pela construção do pensamento crítico. 2016. Produto Final (Especialização 
em Docência da Educação Básica na Disciplina Inglês) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
 
Este trabalho descreve um projeto de leitura crítica desenvolvido durante o segundo 
semestre do ano de 2015, em duas turmas de 8º ano no município de Maricá. Buscou-se 
confirmar a relevância do desenvolvimento da habilidade de leitura em língua estrangeira e 
o seu papel no desenvolvimento da criticidade dos alunos envolvidos. Para tanto, foram 
trabalhadas unidades de leitura que abarcam textos de diversos gêneros textuais produzidas 
ao longo dos dois bimestres finais de 2015. O objetivo é refletir sobre a construção de um 
ambiente de aula de inglês que priorize tanto o desenvolvimento da habilidade de leitura 
quanto o senso crítico dos alunos em relação ao seu próprio processo de ensino-
aprendizagem. Para alcançar esse objetivo, procurei contextualizar minha prática por um 
viés temático que seja parte do dia-a-dia deles. Durante encontros exploratórios com esses 
alunos, percebi o interesse deles e também as dificuldades de pensar sobre si mesmos no 
futuro. Tendo o tema “o que quero para mim no futuro?” iniciei uma viagem exploratória 
sobre a qual busco refletir, buscando apoio nas contribuições teóricas da Prática 
Exploratória e do letramento crítico. 
 
 
 
Palavras-chave: LE, leitura, Prática Exploratória, interação, co-construção de conhecimento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 

 
Silveira, Rodrigo.S.L. da. TEACHING ENGLISH AS LE IN ELEMENTARY SCHOOL: 
a search for the construction of critical thinking. 2016. Final product (Specialization in 
Basic Education Teaching in English) - Pedro II School, Dean of Graduate Studies, 
Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, in 2016. 
 
 
 
This paper describes a project on critical reading developed during the second half of 2015, 
in two groups of the 8th grade in the city of Maricá. I sought to confirm the relevance of the 
development of reading skills in a foreign language and its role in the development of the 
criticality of the students involved. To this end, reading units with texts of various genres were 
devised and presented over two periods of 2015. The aim is to reflect on the construction of 
an English class environment that prioritizes both the development of reading skills and the 
critical thinking of students in relation to their own teaching-learning process. To achieve this 
goal, I sought to contextualize my practice for a thematic bias that is part of their lives. During 
exploratory meetings with these students, I noticed their interest and also the difficulties of 
thinking about themselves in the future. With the topic "what do I want for me in the future?" I 
started an exploratory trip on which I seek to reflect, turning to theoretical contributions such 
as from the Exploratory Practice and critical literacy. 
 
 
 
 
 
Keywords: EFL, reading, Exploratory Practice, interaction, socially constructible knowledge 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho descreve o percurso de aplicação do meu projeto criado durante a 

minha participação no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. O projeto foi 

aplicado partir do segundo semestre de 2015 no colégio Alfredo Nicolau da Silva Júnior, em 

duas turmas de oitavo ano. Ambas as turmas têm alunos para os quais leciono desde o meu 

ingresso como professor pelo município de Maricá, em 2013. 

 Desde os tempos em que fazia parte de um Projeto de Iniciação à Docência na 

UERJ, faculdade pela qual me formei, eu sempre corroborei os argumentos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) no que tange à sugestão por um trabalho em LE pautado no 

foco da habilidade de leitura. Em primeiro lugar, o tempo de aula que temos, como 

professores de inglês, é muito curto para pretendermos dar conta de formar alunos que 

dominem com fluência a língua, e suas quatro habilidades (ler, escrever, falar e ouvir). 

Segundo, as condições da maioria das escolas públicas quase sempre não contribuem para 

isso – salas abarrotadas de alunos, falta de material didático e de recursos na escola, o 

estigma que muitas vezes a língua sofre dos alunos, e dos próprios profissionais na escola, 

entre outros. Além disso, os exames avaliativos aos quais os alunos podem se submeter – 

os vestibulares – exigem um domínio da habilidade leitora. 

 Por isso, sigo as sugestões desse documento para justificar a minha própria prática 

neste projeto. Também recorro a este documento ao descrever algumas concepções de 

aprendizagem, e ao descrever  os três conhecimentos que fazem parte da comunicação 

comunicativa. Da mesma forma, busco autores como Moita Lopes (1996) e Amorim (1997) 

para reforçar a minha escolha pelo modelo de leitura em que acredito, e Vigotsky (1998), 

para defender o caráter social da aprendizagem. 

 No que diz respeito à minha forma de entender os fatos de sala de aula, assim como 

as contribuições dos participantes nela (professor e alunos), recorro principalmente a alguns 

preceitos da Prática Exploratória (Allwright, 2005 e 2009) em seu caráter inclusivo. 

 O referido projeto foi dividido em 6 etapas diferentes, sendo 4 delas constituídas por 

atividades de leitura, enquanto as outras duas – a primeira e a última – foram organizadas 

na forma de um debate e uma apresentação de pôsteres, respectivamente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 O principal objetivo desse trabalho é descrever a aplicação de atividades que focam 

na habilidade de leitura e propor uma reflexão sobre um contexto de sala de aula em que os 

alunos possam se desenvolver enquanto leitores críticos, capazes de se posicionar e agir de 

forma criativa e autônoma. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

As atividades de leitura aplicadas tiveram como objetivos específicos: 

 

 Promover a conscientização de que um bom leitor, mesmo numa língua estrangeira, 

não se constrói só pelo conhecimento sistêmico; 

 Promover a interação como forma de se co-construir novos conhecimentos; 

 Trabalhar a temática "Profissões: empregos e desempregos" como fio condutor das 

atividades desse projeto; 

 Refletir sobre algumas das possibilidades de escolhas profissionais hoje e no futuro; 

 Pensar as possíveis influências do contexto político e econômico atual no mercado 

de trabalho. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

 Apesar de sempre ter sido um professor que busca alcançar os objetivos descritos 

acima, e com uma forte inclinação para focar minhas aulas no desenvolvimento da 

habilidade de leitura, sempre tive a sensação de que nem sempre conseguia alcançar meus 

alunos de uma forma significativa, de forma que pudesse levá-los a se desenvolverem 

enquanto seres críticos e criativos. A presença de um conteúdo mínimo com enfoque total 

em elementos gramaticais desconexos também não contribui para os professores que 

buscam um trabalho significativo. 

 Quando me deparei com a necessidade de encontrar uma temática para o meu 

projeto que fosse relevante aos alunos, resolvi que a melhor maneira de descobrir essa 

resposta seria perguntar a eles.  Decidi, então, me sentar com os alunos, fora de sala, em 

encontros que chamei de "encontros exploratórios". Neles, me dispus a ouvir os alunos mais 

do que falar; a entendê-los. Nesses encontros, descobri que muitos desses alunos estudam 

juntos desde a educação infantil, nessa mesma escola. Descobri também o que eles 

gostavam, e também não gostavam na escola: o que eles mudariam se pudessem, e o que 

os motiva a estudar. 

 Desses mesmos encontros também encontrei o tema para o meu projeto, o fio 

condutor que conectaria as minhas atividades. Provavelmente por ter trabalhado com o 

futuro no bimestre anterior, esse assunto surgiu nos encontros. Percebi que, ao falarem 

sobre o assunto, a maioria deles tinha dificuldade em pensar sobre si no futuro. Para eles, 

naquele momento, a noção de futuro não era associada ao longo prazo, a planejamento, 

preparo, etc. Para a maioria deles, a palavra "futuro" os remetia ao que fariam à tarde, 

quando chegassem em casa, ou no dia seguinte, ou quando iriam à praia, lavar louças, e 

coisas do tipo. Ter constatado isso me assustou um pouco: mesmo sendo alunos do oitavo 

ano, acredito ser justo esperar que eles pelo menos criem hipóteses, mesmo que por alto, 

acerca do que gostariam de fazer num futuro mais distante. 

 Foi por isso que decidi trabalhar com a temática de profissões. Somo a isso o fato de 

a cidade de Maricá estar sendo afetada diretamente por problemas econômicos e políticos 

do país, mais especificamente pelo Completo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), 

que se situa numa cidade vizinha. O contexto sócio-político-econômico justifica uma 

discussão sobre o futuro, visto que eles, seus pais, parentes, vizinhos e amigos estão sendo 

afetados agora. “Como lidar com isso tudo quando chegar a minha vez?”, essa foi a 

pergunta que pensei valer a pena que os alunos se perguntassem. Por isso, procurei, 

através das etapas desse projeto, prover ferramentas que alimentassem essa reflexão. 
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4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

 Nesta seção, discorrerei sobre os principais pressupostos teóricos que fundamentam 

a minha produção e prática pedagógica. Para situar o meu trabalho, julgo necessário expor 

as três concepções de ensino e aprendizagem descritas nos Parâmetros Curriculares 

nacionais (Brasil, 1998), e de que forma elas se relacionam com os três modelos de leitura 

descritos por Moita Lopes (1996), Amorim (1997) entre outros. Como o foco da minha prática 

é na habilidade de leitura, recorrerei também a autores como Kleiman (1989) e aos próprios 

proponentes dos PCN-LE para justificar minhas escolhas, inclusive em se tratando do corpo 

(estrutura) das minhas atividades e dos conhecimentos ativados e desenvolvidos em 

atividades com tal foco. 

 Por esse se tratar de um trabalho com um grande (e importantíssimo) envolvimento 

de todos os no projeto – professor e alunos –, também descreverei o papel desses 

participantes no processo de criação, aplicação, e significação das atividades desenvolvidas 

no PRD. Para tanto, recorrerei a conceitos de Vigotsky (1998; Oliveira, 1995), e aos 

pressupostos da Prática Exploratória (Allwright, 2009) 

 
 

4.1. As diferentes concepções de ensino e aprendizado e os papéis dos envolvidos 

 
 Quer estejamos cientes disso ou não, toda sala de aula é embebida de crenças e 

valores que determinam o que deve ou não ser prioridade: O que eu acho que o meu aluno 

deve aprender? Qual o meu papel nesse processo? E o do meu aluno? Como será que ele 

aprende? Como professor em educação básica, esses questionamentos também fazem 

parte do meu contexto de sala de aula.  

 O documento que propõe diretrizes para o ensino de línguas estrangeiras – os PCNs 

(Brasil, 1998) distinguem três concepções teóricas que procuram explicar como se dá esse 

processo de ensinar e aprender. São elas a behaviorista, a cognitivista e a sociointeracional. 

Na concepção behaviorista, ou comportamentalista, o aprendizado de uma língua 

ocorre através da fórmula estímulo – resposta – reforço. Nesse contexto, o professor seria 

aquele responsável por prover os estímulos aos alunos. No caso de o aluno gerar uma 

resposta não esperada, errada por padrões pré-estabelecidos, cabe a ele recorrer a um 

reforço negativo (Brasil, 1998), que forçaria o aluno a abandonar o comportamento 

(linguístico) primeiro e tentar um outro. Caso a produção do aluno seja a esperada pelo 

professor, há a possibilidade de aplicar um reforço positivo para que ele seja repetido até ser 

internalizado. 
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Além de desconsiderar o aluno como um participante ativo em seu próprio ato de 

aprender, trabalhos que concordam com essa concepção vêm relacionados ao ensino do 

conhecimento sistêmico da língua (Moraes Bezerra, 2000) – desconsiderando assim os 

conhecimentos que já fazem parte do arsenal do aluno. Numa seção posterior, retomarei 

essa discussão sobre os conhecimentos necessários para o uso de uma língua (Brasil, 

1998, p.29). 

Uma outra particularidade da concepção comportamentalista é a de que qualquer 

produção não esperada pelo professor será então vista como erro, como “um mal a ser 

erradicado” (Moraes Bezerra, 2000), isto é, como uma maçã podre que pode contaminar as 

suas companheiras. A noção de erro, portanto, é a de algo que pode prejudicar o processo 

de aprendizagem não só do aluno em questão, mas também dos demais (Brasil, 1998). 

A segunda concepção de ensino e aprendizagem teorizada nos PCNs (Brasil, 1998) 

é a cognitivista, segundo a qual o foco do processo de ensino e aprendizagem passa do 

professor para o aluno. A ideia que se tem do ‘erro’ aqui é diferente em relação à visão 

anterior, pois entende-se que cada aluno possui seu próprio arsenal de conhecimento 

prévio, o que alimenta a noção de que o erro não poderia ser visto senão como parte 

inerente ao processo de aprendizagem. É através da criação de hipóteses, que serão 

confirmadas ou não, que se realiza a aprendizagem.  

Essa concepção demonstra uma mudança paradigmática muito interessante em 

relação à anterior pois, nela, a contribuição do aluno na significação de sentidos é imensa. 

No entanto, não é com essa concepção que me alio. Isso porque o texto – objeto primário 

da leitura – tem um papel secundário aqui; as intenções de quem o escreve e os efeitos 

pretendidos por ele são postos em segundo plano. 

Concordo com os proponentes dos PCN-LE que “aprender é uma forma de estar no 

mundo social com alguém, em um contexto histórico, cultural e institucional” (Brasil, 1998: p. 

57). Afinal, quem diz alguma coisa o faz para alguém, com um objetivo específico e de um 

lugar sócio-histórico definido (Moita Lopes, 1996). Esses valores – essa intenção –  estão 

impregnados no discurso e, por isso, os espaços de interação – como o próprio texto – 

carregam essas "marcas pessoais" de quem os frequenta. O significado, portanto, pode ser 

entendido como dialógico e construído pelo discurso (Brasil, 1998; Bahktin, 2003), e não 

somente inerente ao texto ou projetável por quem o lê. 

Similarmente, para Vigotsky (1998), “o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daquelas que a cercam”. Esse tipo de teorização sobre a aprendizagem, que 

privilegia a interação, é justamente a sociointeracional, e entende língua em seu caráter 

discursivo. Partindo da crença de que entendimentos e conhecimentos serão construídos 
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através da interação (Brasil, 1998) entre os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, o papel do professor – e, porque não, também do aluno – é o de atuar como 

um parceiro mais competente (Brasil, 1998; Oliveira, 1995). Em outras palavras, como um 

dos participantes que atuam na co-construção de conhecimento.  

É com essa concepção que me identifico porque, por esse viés, entende-se que os 

conhecimentos dos envolvidos estarão sempre em constante diálogo, em busca do que 

Allwright (2009) chamaria de "um entendimento mútuo", mesmo que nem sempre 

harmônico. Em outras palavras, penso que o conhecimento está sempre a ser construído, 

negociado e modificado pela interação.  

Essa noção de construção de conhecimento por meio da interação dá suporte, 

inclusive, ao modelo de leitura interacional, onde entende-se como interação não somente o 

contato face a face, mas como também possível por intermédio de um texto. Veremos na 

seção a seguir como cada uma das concepções de ensino e aprendizado discutidas acima 

se relacionam a modelos de leitura diferentes, e porque o modelo de leitura interacional 

embasa a minha produção de atividades de leitura em língua inglesa. 

 

4.2. O que é leitura? 

 

Moita Lopes (1996) propõe a existência de três modelos de leitura. É possível 

fazermos uma relação entre cada um desses modelos com as concepções de ensino e 

aprendizado discutidas anteriormente.  

O primeiro modelo, o de decodificação, nos remete à passividade do aluno na visão 

behaviorista, em que este não tem participação nenhuma na construção do conhecimento. A 

postura do leitor neste modelo é também esta, pois a leitura de um texto é vista como um 

processo de decodificação das informações encodificadas pelo autor num fluxo de 

informação ascendente (Moita Lopes, 1996; Amorim, 1997), o que significa dizer que o(s) 

significado(s) é/são unicamente inerente(s) ao texto. Ou seja, está ali, estático, esperando 

para ser decodificado de forma igual por este ou aquele leitor. Não cabe ao leitor, portanto, 

senão traduzir do texto seus significados pré-estabelecidos. 

A relação entre a concepção de ensino e aprendizagem behaviorista e o modelo de 

leitura de decodificação se faz justamente no que concerne o papel do aluno-leitor, que, em 

ambos os casos, é visto como uma tabula rasa (Moraes Bezerra, 2000), isto é, vazio de 

conteúdo; um receptáculo de conhecimentos. 

Esse entendimento de leitura passiva não ocorre no modelo de leitura 

psicolinguístico. Neste modelo, entende-se que o significado não parte mais do texto para o 

leitor, mas do leitor para o texto (Colégio Pedro II, 2002). É este que, utilizando-se de seu 
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conhecimento de mundo – que é obviamente diferente de qualquer outra pessoa – atribuirá 

o significado ao texto/discurso no momento que o lê/ouve. Ou seja, o fluxo de informação 

aqui é descendente (Moita Lopes, 1996; Amorim, 1997). Tal modelo, em oposição ao 

primeiro, assume como de suma importância a projeção daquilo que já se sabe no momento 

da leitura. Em outras palavras, admite a existência de leituras possíveis, em oposição a um 

significado uno, inerente ao texto. 

No entanto, se admitirmos a existência de sentidos tanto no texto quanto em seus 

leitores, é possível entendermos que a interação e, portanto, a construção de conhecimento, 

também ocorre no ato de se ler um texto (Kleiman, 1989; Moita Lopes 1996; Amorim, 1997). 

É por esse motivo que é possível fazermos uma relação entre a concepção sociointeracional 

de aprendizagem proposta pelos proponentes do PCN-LE (Brasil, 1998) e o modelo de 

leitura interacional proposto por Amorim (1997), baseada em Moita Lopes (1996).  

Dada a natureza das relações de conhecimento nesse modelo de leitura, o fluxo de 

informação é ascendente e descendente, ao mesmo tempo. A leitura é resultado da 

negociação entre o que está inerente ao texto – reconhecível através de escolhas 

linguísticas e não linguísticas deixadas pelo autor – quanto ao que é projetado por cada 

leitor no momento da leitura. Assim, “cada leitor traz à tarefa [a leitura] sua carga 

experiencial que determinará uma leitura para cada leitor num mesmo momento e uma 

leitura diferente para o mesmo leitor, em momentos diversos” (Keiman, 1989, p. 151).  

Aliás, essa noção de que a palavra, por si só, não é detentora de todos os sentidos 

– e de que esse é, ao contrário, construído pela interação – é também uma noção admitida 

pelo Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II. O mesmo vale para a noção de leitura 

enquanto prática social, que visa que o aluno seja capaz de "(..) raciocinar, inferir e tirar 

conclusões; fazer associações, predizer e aplicar o seu conhecimento prévio sobre o 

assunto" (Brasília, 2002, p. 157). 

As atividades propostas nesse trabalho buscam concordar com esse modelo de 

leitura, modelo este que está em consonância com os três tipos de conhecimento diferentes 

levantados pelos PCN-LE (Brasil, 1998), que serão discutidos a seguir. 

 

4.3. Os conhecimentos em jogo 

 
Os proponentes do PCN-LE (1998) sugerem a existência de três tipos de 

conhecimentos diferentes – o sistêmico, o de organização textual e o de mundo. O 

conhecimento sistêmico diz respeito ao conhecimento linguístico que se tem de uma língua 

específica. Ou seja, conhecimentos de ordem morfológica, fonética/fonológica, sintática 

(Brasil, 1998).  
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Já o conhecimento de organização textual representa o conhecimento que os 

indivíduos têm do modo como os enunciados em sua língua – sejam eles na forma de texto 

escrito ou oral – são organizados. O reconhecimento desse conhecimento é muito 

importante porque ele é um grande indicativo de que nenhum texto se realiza num vácuo 

social, isto é, de que cada texto se faz presente em um gênero discursivo diferente e que a 

escolha por um ou outro será de acordo com as necessidades comunicativas que pré-

existem ao texto: quem o escreve, o público alvo ao qual se destina, com que propósito 

comunicativo, etc. 

O conhecimento de mundo, por sua vez, representa todo o conhecimento prévio 

que se tem a respeito das mais variadas esferas da vida. Esse conhecimento está 

intrinsecamente ligado às experiências pessoais de cada um (as pessoas com quem se 

interagiu ao longo da vida, os textos que se leu, os lugares que visitou, etc). Aliás, penso ser 

este conhecimento de extrema importância em se tratando de leitura por ser justamente 

matéria prima para as infinitas possibilidades de leitura, pois, uma vez que se admite que 

essas experiências prévias têm de fato um peso na leitura de cada pessoa e cada uma 

delas obviamente tem a sua carga experiencial individual (Kleiman, 1989), então teremos 

inevitavelmente várias possibilidades de leitura, dependendo de quem lê o texto e de 

quando o faz. Uma outra noção que creio estar intimamente ligada ao conhecimento prévio 

é a de ‘oportunidades de aprendizagem’1 (Allwright, 2005), que será discutida no capítulo 

dos pressupostos metodológicos. 

 Esses três tipos de conhecimento estão relacionados às três etapas que compõem 

as atividades de leitura propostas por mim; cada um sendo mais exigido/trabalhado em 

momentos diferentes. Vejamos no momento a seguir – o da metodologia – um pouco mais 

de como essas atividades foram estruturadas, das etapas em que elas fizeram parte na 

aplicação do meu trabalho e da filosofia por trás da aplicação delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Do inglês ‘learning opportunities’. Tradução do autor. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

 Resolvi separar essa seção em duas partes. A primeira busca dar conta de explicar 

as etapas das minhas atividades de leitura (pré-leitura, leitura e pós-leitura) e do 

pensamento que me motivou ao aplicá-las. A segunda diz respeito a como essas atividades 

foram organizadas nas etapas do meu projeto, assim como a sua aplicação. 

 

5.1. As etapas de leitura 

 

 Como dito no capítulo anterior, no modelo sociointeracional de leitura, entende-se a 

existência de pelo menos três conhecimentos usados pelos falantes na construção de 

significado (Colégio Pedro II, 2002). Foi o foco das minhas atividades prover formas de 

ativar esses conhecimentos e desenvolvê-los junto aos alunos. Essas atividades foram 

divididas entre as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, e cada uma delas tem seus 

objetivos específicos. Desse modo, a forma como cada um desses conhecimentos é exigido 

varia de acordo com as essas etapas, já que cada momento é específico às necessidades e 

propósitos dos alunos.  

 Na primeira etapa, a de pré-leitura, de acordo com sugestões dos proponentes dos 

PCN-LE (1998), o aluno é instigado a ativar o seu pré-conhecimento (seja de mundo, de 

organização textual ou até mesmo sistêmico) de modo a criar hipóteses sobre os possíveis 

significados do texto. Com isso, o aluno projetará seus conhecimentos ativados ao longo da 

leitura do texto. A etapa serve, portanto, como uma espécie de "aquecimento", de modo a 

contribuir para que o aluno não sinta que desconhece o texto por completo. Nessa etapa, há 

uma atenção especial aos elementos de organização textual, linguísticos (títulos, subtítulos, 

fontes, marcas textuais específicas de gênero, etc) e não linguísticos (imagens, formatação, 

escolhas posicionais, etc), assim como o conhecimento prévio do aluno. 

 As hipóteses criadas na fase de pré-leitura são confirmadas ou não na fase de leitura 

(Brasil, 1998). É nesse momento que o conhecimento que o aluno tem será possivelmente 

reconstruído junto ao professor e aos demais alunos. O quanto do que o aluno entende ao 

ler o texto é negociável, reconstruível, perante aos outros entendimentos?  

É aqui também o momento em que qualquer conhecimento prévio de língua poderá 

ser evocado – no caso de haver algum – ou co-construido – no caso de não haver tal 

conhecimento. Em outras palavras, qualquer conhecimento sistêmico particular que o aluno 

tenha pode lhe ser útil na leitura de um texto e, no caso de esse aluno não possuir tal 

conhecimento, cabe ao professor proporcionar meios para ele seja construído.  
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Dos três conhecimentos referidos acima, esse foi o que provavelmente menos 

busquei trabalhar em minhas atividades. Isso é verdade devido a limitações de tempo, 

espaço/tamanho das atividades e pelo próprio foco escolhido para esse trabalho. Essa 

questão será retomada em um momento posterior. 

No caso de muitas das minhas atividades, diversas estratégias de leitura foram foco 

nessa etapa. Isso porque, talvez, principalmente no ensino fundamental, acredito que a 

conscientização de que é possível entender muitas coisas mesmo num texto em inglês tem 

um papel fundamental na desconstrução das muralhas que muitas vezes os alunos 

constroem entre eles e o inglês. O importante é trabalhar com os elementos que sejam 

relevantes ao texto em questão, de modo a corroborar tanto para a compreensão do mesmo 

quanto para a possibilidade de se expressar por meio dele. 

Já na etapa de pós-leitura, a intenção é levantar questões que estimulem o senso 

crítico dos alunos (PCN-LE, 1998). O que talvez seja o principal foco deste momento é 

refletir sobre aquilo que foi construído ao longo do processo, as ideias do autor, as suas 

próprias hipóteses construídas/desconstruídas/reconstruídas, etc. Esse é o momento que 

mais valorizei em minhas atividades. O meu propósito era sempre o de prover ferramentas 

para que os alunos fossem capazes de se posicionar em relação ao que leram, o que é um 

componente característico da pós-leitura. 

 

5.2. A prática exploratória 

 

 Entendo a Prática Exploratória (doravante PE) como uma abordagem – e talvez até 

mesmo uma filosofia de vida – altamente relevante ao meu fazer pedagógico, principalmente 

no que concerne à forma de se entender o aluno e o professor em suas contribuições em 

sala de aula. Allwright (2009) sugere a PE como uma prática pedagógica que seja ao 

mesmo tempo baseada em princípios – ao invés de regras – e inclusiva, no sentido de 

envolver todos os participantes no contexto de sala de aula sem que, assim, a aula se torne 

uma via de mão única (professor → aluno).  

 Isso significa, muitas vezes, abrir mão da posição de hierarquia em que o 

professor muitas vezes se encontra, buscando criar um espaço em que os alunos façam 

suas próprias escolhas. Esse tipo de postura entende a importância da contribuição do outro 

na construção de conhecimento. Por isso, um "professor exploratório" admite as learning 

opportunities (Allright, 2005) – as oportunidades de aprendizagem – como momento valioso 

em sala de aula. Sobre o caráter inclusivo da PE e as ‘oportunidades de aprendizagem’, 

Allwright explica que “(…) O termo [oportunidades de aprendizado] se estende a 

oportunidades criadas por ambos aprendizes e professores e oportunidades criadas pelo 
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acaso, em oposição a ações deliberadamente planejadas.”2  

Em outras palavras, esse tipo de pensamento nos permite abraçar, até certo ponto, 

a imprevisibilidade da sala de aula, ao invés de temê-la e condená-la. Ao invés de evitar o 

que muitos entendem como desvios, como infrações que rompem o foco da aula, é possível 

buscar entender como essas contribuições podem ser valiosas. Aliás, entender é um dos 

princípios da PE, e talvez aquele que mais me encanta. Entender, em oposição a se 

trabalhar para melhorar sua sala de aula (Allwright, 2009). Isso porque palavras como 

"melhorar" podem ser perigosas, no sentido de já carregarem em si uma carga muito pesada 

de sentido. Se alguma coisa precisa melhorar, é porque algo está ruim. Dessa forma, 

entender os fatos da sala de aula como problemas nos força uma busca por soluções. E a 

busca por soluções, além de ser exaustiva por si só – e muitas vezes não recompensada – , 

não pressupõe necessariamente uma solução inteligente (Allwright, 2009). Entendo que o 

verdadeiro pré-requisito da mudança inteligente é a reflexão, e a constante busca por 

entendimento do que nos cerca. Em outras palavras, enquanto um problema requer uma 

solução, um questionamento requer um entendimento, isto é, reflexão. 

De todas as etapas do meu projeto – que serão descritas na seção a seguir – , 

acredito que a última seja a que explicita mais obviamente esse desejo por priorizar 

questionamentos, ou puzzles, não só meus, mas dos meus alunos também. É claro que 

essa busca por uma produção autêntica e autônoma também perpassa as demais atividades 

– principalmente nos momentos de pós leitura.  A minha escolha por um tema para o projeto, 

e do caminho que decidi traçar ao longo do ano passado com meus alunos também foram 

motivados por questionamentos mútuos, como exposto na seção "Justificativa". 

 

5.3. Descrição das etapas do projeto 

 

 Escolhi como eixo para minhas atividades o tema "você no futuro". Mais 

especificamente, optei por textos que tocassem a temática de profissões, buscando 

problematizar como pessoas com carreiras diferentes podem se enquadrar 

profissionalmente no contexto atual, e em contextos futuros. Para tanto, comecei o projeto 

(etapa 1) com um debate motivado por alguns vídeos retirados do site Youtube3. Os vídeos 

                                                 
2
 Tradução do autor para a citação “(…) the term [learning opportunity] covers opportunities created by learners 

as well as by teachers and opportunities created by chance rather than deliberate planned action” (Allwright, 

2005, p17) 

 
3
 "PETROBRÁS COMPERJ Itaboraí, RJ". Publicado em 15 de fevereiro de 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=BGlIJ3u5BH8 e "Crise do petróleo: Itaboraí vive colapso financeiro 

com as demissões no Comperj". Publicado em 4 de abril de 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=KbA3cLV2h-w 

https://www.youtube.com/watch?v=BGlIJ3u5BH8
https://www.youtube.com/watch?v=KbA3cLV2h-w
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foram escolhidos para situar a discussão no contexto socioeconômico da cidade em que 

meus alunos residem – Maricá. Quem são esses alunos, e em que tipo de mercado de 

trabalho eles estariam se inserindo hoje? Com exceção dessa etapa e da última, todas as 

demais se pretendem atividades de leitura. Esse projeto foi dividido em seis etapas, e todas 

as atividades de leitura se encontram nos anexos. 

 Todas as atividades de leitura estão estruturadas conforme exposto no capítulo 

"Metodologia", em "As etapas de leitura". Assim, as perguntas relacionadas à temática do 

projeto foram muito mais focadas nos momentos de pós-leitura, momentos em que priorizei, 

durante a aplicação, principalmente a interação oral; algumas vezes até em detrimento da 

produção escrita, por questões de limitação de tempo.  

A etapa 2, entitulada "Careers of the Future", traz uma imagem e um artigo (Anexo 1) 

que sugerem carreiras que estariam "em alta" no futuro; possíveis boas áreas de atuação. A 

atividade em si busca problematizar essa ideia.  

Na etapa 3 têm alguns relatos de pessoas no suporte fórum de internet 

(especificamente, do site www.reddit.com) (Ver anexo 2). O propósito dessa atividade é de 

estimular os alunos a refletir sobre como um momento economicamente ruim de um país 

pode afetar as vidas das pessoas.  

Já na etapa seguinte, a 4, o texto escolhido é uma resignation letter (carta de 

demissão) (Anexo 3). A escolha por esse gênero foi feita como uma forma de ajudar a 

preparar os alunos a lidar com um momento que certamente será vivenciado por eles: o de 

mudanças. 

A última atividade de leitura do projeto encontra-se na etapa 5: a "Pet Industry 

Growth". Nessa atividade, busquei enfatizar a criatividade das pessoas que encontram, 

mesmo nos momentos difíceis, formas de prosperar. A ideia era fazer o possível para fechar 

as atividades com a mensagem positiva de que é possível superar momentos difíceis, como 

quando temos que encontrar uma nova carreira. Como exemplo, escolhi um pequeno artigo 

e uma imagem (Ver anexo 4) demonstrando um setor do comércio que tem prosperados 

mesmo em crises econômicas. 

A etapa que encerrou as atividades do projeto – a 6 – foi uma apresentação de 

pôsteres que ilustrassem um questionamento dos alunos que tenha surgido ao longo das 

aplicações das atividades. A etapa, na verdade, se dividiu em dois momentos: No primeiro, 

eu trouxe uma proposta de pôster minha (Ver anexo 5) e, no segundo, os alunos trouxeram 

seus pôsteres (Anexo 6) e os apresentaram na escola. 

No primeiro momento, além do questionamento "Será que existe tempo ruim para 

trabalho?", trouxe alguns textos, imagens e até ditos populares ou citações, apesar de 

apenas parte deles terem sido selecionados para o pôster. (Ver anexo 7) que ajudassem na 

http://www.reddit.com/


13 

 

reflexão desse puzzle. Trouxe também materiais como cartolina, EVA, lápis de cor, canetas 

coloridas e outros, e pedi que os alunos me ajudassem na confecção do pôster. Fizemos 

juntos a seleção do que entrou e não entrou no pôster, e também de como "enfeitá-lo" e 

organizá-lo.  Isso foi feito com o intuito de que os alunos se sentissem parte, isto é, que eles 

e apoderassem desse momento também. 

Como tarefa final, os alunos foram orientados a fazer o mesmo. Eles deveriam criar 

um pôster (individualmente ou em duplas) seguindo os mesmos critérios. Cada pôster 

deveria ter um questionamento particular motivado pelo projeto e materiais que ajudassem 

na reflexão dele (textos, imagens, conversas com outras pessoas, etc). 

Para efeitos de organização, decidi separar as etapas do projeto explicadas 

brevemente acima em tabelas, que se encontram logo abaixo. A descrição da aplicação 

delas, assim como a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos de cada um 

desses momentos acontecerá no capítulo seguinte. 

 

Etapa 1: Debate – contextualização sócio-político-econômica da cidade de Maricá e 

dos alunos do Alfredo Nicolau. 

ATIVIDADE 1 Perguntas projetadas para os alunos (datashow) antes de verem o 
filme. Espaço aberto para que os alunos tragam seus próprios 
questionamentos. 

 
Procedimentos 

• Perguntas:  
- Vocês já ouviram falar no termo “crise do Brasil"? 
- O que vocês podem dizer sobre isso? 
- Vocês já ouviram falar no COMPERJ? 
- Será que existe alguma conexão entre ele (o COMPERJ) e vocês? 
• Espaço para perguntas levantadas pelos alunos (projetadas no 
datashow e discutidas em grupo. 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 2 Apresentação dos vídeos, seguida por uma discussão. 

 
 

Procedimentos 

• Apresentação dos vídeos. 
• Resumo de cada um dos vídeos (quem os fez, intenção de quem 
o fez, o público a quem se destina)  
• Perguntas sugeridas para a discussão: 
- Que tipo de imagem cada um dos vídeos está querendo passar sobre 
a empresa? 
- De que forma essa "mensagem" está sendo propagada? 
- Que relação esses vídeos têm com a discussão anterior sobre "crise" 
do Brasil? 
• Espaço para perguntas levantadas pelos alunos (projetadas no 
datashow e discutidas em grupo. 

Tempo 50 minutos 

ATIVIDADE 3 Relacionar o debate com o contexto sócio-político-econônico do Brasil, 
e com suas vidas como cidadãos maricaenses. 

Procedimentos • Perguntas: 
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- Alguém da sua família está desempregado no momento? 
- Algum deles perdeu emprego, ou teve que trocar de função 
recentemente? 
- Você faz alguma relação desses fatos com o que foi apresentado nos 
vídeos? 
- O que esses vídeos têm a ver com vocês? 
• Espaço para perguntas levantadas pelos alunos (projetadas no 
datashow e discutidas em grupo. 

Tempo 40 minutos 

AVALIAÇÃO Participação dos alunos e sua produção oral. 

 

 

Etapa 2: Atividade de leitura com um gráfico e um artigo de opinião 

ATIVIDADE 1 Utilizar as perguntas da atividade para incitar os alunos a pensarem e 
discutirem quais tipos de atividades o interessam. 

 
Procedimentos 

• Pré-leitura: Ativar o conhecimento prévio deles acerca do tema 
“profissões”; utilizar as perguntas da atividade para incitar os alunos a 
pensarem e discutirem o assunto. Perguntas dessa etapa: 

1. Você já parou para pensar sobre quais carreiras te interessam? 
2. Das carreiras que você conhece, quais delas você imagina que 

vão trazer as melhores oportunidades no futuro, daqui há alguns 
anos? 

3. Quais parecem ser menos promissoras?  
• Espaço para perguntas levantadas pelos alunos. 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 2 Etapa de leitura (texto 1)  - gráfico (distribuição das folhas impressas) 

 
 

Procedimentos 

• Leitura (individual e silenciosa): realização das perguntas da 
atividade em duplas ou pequenos grupos. 
• Projeção das hipóteses levantadas na pré-leitura;  
• Exercitar o uso das estratégias palavras cognatas, recursos 
visuais, metacognição, skimming e scanning;  
• Pensar em possíveis profissões que condigam com as áreas de 
atuação apresentadas pelo texto; 
• Espaço de “correção” dessa primeira parte da atividade. Os 
alunos deverão discutir suas respostas o mais autonomamente 
possível, e eles mesmo farão a avaliação das respostas. 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 3  Etapa de leitura (texto 2)  - artigo de opinião 

Procedimentos • Leitura (individual e silenciosa): realização das perguntas da 
atividade em em duplas ou pequenos grupos. 
• Relembrar o uso dos advérbios de freqüência never/always 
como elementos que, junto com o modal will  denotam certeza. 
• Refletir sobre habilidades "gerais", comuns à todas as áreas de 
atuação; 
• Espaço de auto avaliação das respostas e discussão sobre os 
tópicos levantados. 

Tempo 30 minutos 
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ATIVIDADE 4 Etapa de pós-leitura – foco na interação oral 

Procedimento • Pós-leitura: realização das perguntas da atividade em em duplas 
ou pequenos grupos. Sistematização das ideias na atividade, seguida 
por uma discussão/debate entre os grupos sobre suas respostas. 
• Refletir sobre as possibilidades de profissões possíveis para 
cada um; 
• Questionar a credibilidade do texto em sua função de fonte de 
informação para tendências futuras; 
• Problematizar as possíveis carreiras em destaque num futuro 
próximo; 
• Pensar em si como ser do presente, mas que se projeta para o 
futuro. 
• Os alunos trarão seus próprios questionamentos em relação ao 
tema e o discutirão com a turma e o professor. 

Tempo 40 minutos 

AVALIAÇÃO Produção oral e escrita dos alunos durante toda a atividade. 

 

 

Etapa 3: Atividade de leitura com relatos pessoais no suporte fórum da internet 

ATIVIDADE 1 Pré-leitura: Discussão das perguntas oralmente. 

 
Procedimentos 

• Permitir que os alunos ativem o seu conhecimento prévio em 
relação: ao suporte do texto (fórum), o gênero do texto (relato) e o 
assunto do texto (demissões em função do momento político-econômico 
do país) para que criem hipóteses sobre o texto que lerão. 
• Motivar uma discussão oral, em grupo, acerca de tópicos em alta 
nos momentos atuais e sobre o gênero textual relatos (pessoais) e os 
suportes fóruns da internet/redes sociais. Perguntas da atividade com 
esse propósito: 
     1. Você participa, ou já participou de algum fórum de discussão? 
     2. Que assuntos, na sua opinião, valem a pena serem discutidos 
hoje em dia? Por quê? 
     3. Que semelhanças e diferenças esse tipo de site têm com as redes 
sociais? 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 2 Etapa 1ª leitura  - relatos pessoais em fórum (distribuição das folhas 
impressas). 

 
 

Procedimentos 

• Leitura (individual e silenciosa): realização das perguntas da 
atividade em duplas ou pequenos grupos. A leitura nessa etapa é uma 
leitura rápida. As perguntas devem ser discutidas, primeiro em grupos e 
respondidas na própria atividade, e depois discutidas/corrigidas em 
aberto com toda a turma. 
• Projeção das hipóteses levantadas na pré-leitura;  
• Exercitar o uso das estratégias de leitura: conhecimento prévio 
de gênero e suporte, scanning e palavras cognatas; 
• Pensar em possíveis profissões que condigam com as áreas de 
atuação apresentadas pelo texto; 
• Espaço de “correção” dessa primeira parte da atividade. Após 
discutir suas respostas o mais autonomamente possível, os próprios 
alunos, com auxílio do professor, farão uma avaliação das respostas. 
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Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 3  Etapa 2ª leitura – relatos pessoais em fórum 

Procedimentos • Leitura (individual e silenciosa): ficam mantidos os grupos de 
alunos e a forma de realizar/discutir/"corrigir" as perguntas nessa etapa. 
Essa segunda leitura deverá ser mais atenta aos detalhes.  
• Exercitar o uso das estratégias de leitura: scanning, 
conhecimento prévio de mundo, skimming e metacognição; 
• Identificar os participantes da discussão do fórum e as suas 
nacionalidades prováveis; 
• Construir vocabulário pertinente ao texto; 
• Relembrar vocabulário sobre membros da família; 
• Introduzir a noção de phrasal verbs; 
• Articular os sujeitos dos relatos com suas respectivas profissões; 
• Espaço de auto avaliação das respostas e discussão sobre os 
tópicos levantados. 

Tempo 50 minutos 

ATIVIDADE 4 Etapa de pós-leitura – foco na interação oral 

Procedimento • Pós-leitura: Foco nos questionamento e problematização das 
respostas uns dos outros o mais autonomamente possível. 
• Relacionar as informações do texto com experiências pessoais; 
questionar o caráter motivacional dos momentos de dificuldade. 

Tempo 40 minutos 

AVALIAÇÃO Produção oral e escrita dos alunos durante toda a atividade. 

 
 

Etapa 4: Atividade de leitura com uma carta de demissão 

ATIVIDADE 1 Etapa de pré-leitura: discussão oral com base nas perguntas da 
atividade 

 
Procedimentos 

• Pré-leitura: Ativação do conhecimento prévio e reflexão sobre 
"mudança de emprego", e as medidas tomadas para realizar essa ação. 
•  Perguntas da atividade com esse propósito: 
     1. Na sua opinião, quais são os motivos possíveis para uma pessoa 
mudar de emprego ou profissão? 

     2. Quando essa hora chega, quais medidas devem ser tomadas para 
que dê tudo certo nessa mudança? 

     3. Você sabe o que essa pessoa deve fazer para se desligar do 
emprego anterior? 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 2 Etapa da leitura  - cartas de demissão (distribuição das folhas 
impressas). 

 
 

Procedimentos 

• Leitura (individual e silenciosa): realização das perguntas da 
atividade em duplas ou pequenos grupos. As perguntas devem ser 
discutidas, primeiro em grupos e respondidas na própria atividade, e 
depois discutidas/corrigidas em aberto com toda a turma. 
• Comparação entre textos diferentes no mesmo gênero; 
• Projeção das hipóteses levantadas na pré-leitura;  
• Foco nas estratégias de leitura: scanning, skimming, elementos 
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de organização textual, inferência e conhecimento prévio. 

Tempo 50 minutos 

ATIVIDADE 3  Etapa da pós-leitura (foco na interação oral) 

Procedimentos • Pós-leitura: responder às perguntas propostas na atividade 
primeiro em duplas ou grupos pequenos, e depois com o resto da 
turma. 
• Desenvolvimento de hipóteses que possam justificar as 
variações do gênero "carta de demissão"  
• Discussão sobre os elementos mais importantes no gênero. 
• Criação de uma situação hipotética, em português, em que 
alguém esteja pedido demissão de um emprego. 

Tempo 50 minutos 

AVALIAÇÃO Produção oral e escrita dos alunos durante toda a atividade, e de uma 
carta de demissão (em português). 

 
 

Etapa 5: Atividade de leitura com um pequeno artigo 

ATIVIDADE 1 Etapa de pré-leitura: discussão oral com base nas perguntas da 
atividade 

 
Procedimentos 

• Pré-leitura: Pensar sobre casos bem sucedidos de pessoas que 
conseguiram se reerguer, apesar dos momentos ruins como uma crise 
econômica. 
•  Perguntas da atividade que estimulam essa reflexão: 

1. Você conhece casos de pessoas que, apesar da atual crise do 
Brasil, parecem estar "muito bem obrigado"? Troque casos com 
seus colegas. 

2. Discuta com seus colegas que tipo de negócios tendem a ser 
mais prejudicados por crises e quais tendem a ser menos 
prejudicados. 

Tempo 20 minutos 

ATIVIDADE 2 Etapa da leitura  - artigo "Pet Industry Analysis 2015 – Coasts and 
Trends" (distribuição das folhas impressas). 

 
 

Procedimentos 

• Leitura (individual e silenciosa): realização das perguntas da 
atividade em duplas ou pequenos grupos. As perguntas devem ser 
discutidas, primeiro em grupos e respondidas na própria atividade, e 
depois discutidas/corrigidas em aberto com toda a turma. 
• Projeção das hipóteses levantadas na pré-leitura;  
• Estratégias de leitura trabalhadas na atividade: skimming, 
scanning,  elementos de organização textual, inferência e conhecimento 
prévio. 
• Construção de vocabulário pertinente ao texto; 
• Introdução ao tópico gramatical "conectivos" e suas funções. 

Tempo 50 minutos 

ATIVIDADE 3  Etapa da pós-leitura (foco na interação oral) 

Procedimentos • Pós-leitura: responder às perguntas propostas na atividade 
primeiro em duplas ou grupos pequenos, e depois com o resto da 
turma. 
• Refletir aos motivos que levam certas pessoas, ou certas áreas 
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de atuação, a estarem bem mesmo que tudo indique o contrário; 
• Discutir a relação entre os animais de estimação e o estresse; 
• Problematizar a veracidade das fontes de pesquisa; 
• Levantar a questão do gasto justificável x desperdício de 
dinheiro 

Tempo 50 minutos 

AVALIAÇÃO Produção oral e escrita dos alunos durante toda a atividade. 

 
 

Etapa 6: Produção e apresentação de Pôsteres 

ATIVIDADE 1 Confecção do pôster "exemplo". Produção de um pôster com um 
questionamento meu em relação a esses 6 meses de aplicação do 
projeto.  

 
Procedimentos 

• Além do questionamento "Será que existe tempo ruim para o 
trabalho?”, trouxe alguns textos, imagens e até ditos populares ou 
frases famosas que ajudassem na reflexão desse puzzle. Trouxe 
também materiais como cartolina, EVA, lápis de cor, canetas coloridas e 
outros, e pedi que os alunos me ajudassem na confecção do pôster. 
Fizemos juntos a seleção do que entrou e não entrou no pôster, e 
também de como "enfeitá-lo" e organizá-lo.   

Tempo 100 minutos 

ATIVIDADE 2 Apresentação dos pôsteres dos alunos 

 
 

Procedimentos 

• Os alunos foram orientados a criar um pôster (individualmente 
ou em duplas) seguindo as mesmas orientações anteriores: um 
questionamento particular motivado pelo projeto e materiais que 
ajudassem na reflexão dele (textos, imagens, conversas com outras 
pessoas, etc) 

Tempo 100 minutos 

AVALIAÇÃO Apresentação oral dos pôsteres. 
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6. APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

Todas as atividades descritas acima foram aplicadas nas duas turmas de oitavo ano 

do Ensino Fundamental que ministrei durante o ano de 2015. Apesar de ter alcançado 

resultados que me deixaram surpreso, orgulhoso, satisfeito e até feliz, sem dúvida houve 

elementos que não somaram uma contribuição muito positiva nesse processo. Alguns deles 

– mais do que eu poderia desejar – por responsabilidade minha. Atividades que eu 

diminuiria, ou aumentaria, em uma aplicação futura desse projeto, enunciados que não 

ficaram tão claros para os alunos e que precisam ser repensados, mudanças de foco de 

algumas das atividades de leitura (tema, estratégias de leitura, elementos gramaticais, 

gênero textual, etc) ou mesmo buscar outras formas de explorar os textos escolhidos para 

que eles se tornem mais "lógicos", mais "inteligíveis" para os alunos. 

No entanto, houve também influência de elementos externos a mim, meus alunos, e 

até à nossa sala de aula que também figuraram nesse palco. Deixarei para discuti-los em 

mais detalhes, assim como os objetivos alcançados e não alcançados, os impactos e 

mudanças visíveis em mim e nos meus alunos, no capítulo final, intitulado "Observações 

Reflexivas".  

Reservei a este capítulo a função de relatar as minhas experiências divididas com 

meus alunos na aplicação das atividades ao longo desse segundo semestre de 2015 e, para 

tanto, usarei como ponto de partida algumas das perguntas que me fiz: Como os alunos 

reagiram a cada uma das atividades? Quando cada uma delas deixou alguma coisa a 

desejar, na minha opinião, e que coisas foram essas? Quais delas foram bem recebidas 

pelos alunos? 

O debate, a etapa contextualizadora do tema no projeto e também dos alunos no 

tempo e espaço, já me trouxe algumas surpresas. Ao perguntar a eles o que eles entendem 

sobre a chamada "crise" de que todos têm falado, por exemplo, eles foram capazes de 

associar esse termo às palavras "economia" e "política". Também fizeram associações com 

"desemprego", "falência", "roubo", "propina", "mensalão", "lava-jato" e até "efeito dominó". 

Isso sugere, ao meu ver, um engajamento com o mundo e um conhecimento sobre ele maior 

do que eu esperaria de adolescentes de em média 13 ou 14 anos: muito maior, inclusive, do 

que o meu nessa idade. Eles até chegaram a argumentar, ainda sobre a palavra "crise", que 

ela "é também culpa de quem vota".  

No entanto, o mais surpreendente, na minha opinião, foi o fato de alguns alunos 

conhecerem o Completo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) – foco de dois dos 

vídeos que trouxe para o debate – antes mesmo de apresentar os vídeos. Ao levantarmos 

possíveis impactos do desemprego na nossa região, três alunos relataram ter parentes que 
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ou trabalham ou foram demitidos da empresa citada. Infelizmente, por questão de tempo, só 

foi possível reproduzir dois dos 5 vídeos que pretendia (Ver anexo 8). Outros fizeram 

associações com casos de família: um pai que era piloto e passou a trabalhar numa fábrica 

de açaí, uma mãe que trabalhava numa padaria e, após desempregada, passou a depender 

financeiramente do namorado, uma mãe funcionária pública (apoio) em um município 

vizinho que estava sem receber há algum tempo, entre outros. Apesar de o debate não ter 

sido exatamente como planejado (felizmente, aliás), fomos capazes de aproveitar muitas 

learning opportunities (Allwright, 2005) criadas pela atividade, e por isso tenho certeza que 

aquele foi um momento proveitoso4. De qualquer modo, fica a experiência de que um debate 

merece mais do que dois tempos de aula. 

A primeira atividade de leitura (Ver Anexo 10) foi aplicada após o debate. De todas as 

atividades, essa foi a que recebi mais recomendações da minha supervisora. A minha ideia 

era focar na discussão do tema "carreiras do futuro", e nem tanto nas estratégias de leitura 

(as quais sempre trabalhei com meus alunos) e nem em aspectos gramaticais. Isso porque 

temi fazer uma atividade muito grande e "perder o meu público" durante a aplicação. Na 

minha experiência com esses alunos, atividades muito grandes, que duram mais de uma 

aula, tendem a afastar o seu interesse. Existe também, no meu caso, uma outra questão 

que limitou o tamanho das minhas atividades: como minha escola tem sérias limitações 

quanto a cópias, eu mesmo as faço. Como meu projeto foi aplicado em duas turmas, em 7 

etapas, são, de fato muitas cópias. 

  A maior consequência disso tudo nessa atividade foi que os textos, principalmente o 

segundo, poderia ter sido melhor explorado. Enquanto eles serviram ao propósito de incitar 

a discussão pretendida, ficamos devendo um pouco na leitura deles porque poucas das 

questões que criei davam ferramentas para os alunos fazerem uma leitura mais profunda e 

se engajarem nele. Por isso, mesmo o termo "atividade de leitura" fica de certa forma 

comprometido nessa primeira versão da atividade. 

Mesmo com um tamanho menor do que o esperado (2 folhas), dois tempos de aula 

não foram o suficiente. Por causa disso, muitos alunos não tiveram tempo para terminar a 

etapa final da atividade – a pós-leitura. Não satisfeito com isso, decidi lançar uma proposta 

para os alunos na aula seguinte: pedi que eles se dividissem em grupo, e escrevi no quadro 

os tópicos e questionamentos que busquei trabalhar na atividade, e também alguns que 

surgiram nas respostas deles. A proposta era que eles pensassem nesses temas em grupos, 

e depois apresentassem sua opinião para a turma. Caso discordassem uns dos outros, eles 

deveriam buscar defender seus argumentos. Essa prática gerou o que foi, para mim, um dos 

momentos mais bem-sucedidos do projeto. Os alunos se animaram, e discutiram bastante.  

                                                 
4
 Algumas das fotos que registraram o dia do debate se encontram em anexo (Ver anexo 9). 
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    Esse tipo de comportamento é o que sempre busco, mas é sempre muito difícil de 

ser alcançado. Por algum motivo, dessa vez deu certo. Até a forma como eles se 

organizaram durante a discussão me chamou atenção: eles juntaram suas careiras em seus 

grupos mas, como o turno mudava o tempo todo de uma pessoa pra outra, eles também se 

viravam, se esticavam, levantavam, sentavam em cima das carteiras – todos sinais de 

engajamento, como se pode ver pelas fotos anexadas5. Essa atividade de leitura (estendida 

ao debate posterior a ela) foi uma das duas atividades que tive que usar como instrumento 

avaliativo por terem sido aplicadas em época de avaliação. 

A atividade de leitura aplicada na etapa 3 do projeto (Ver anexo 12) foi retirada de um 

fórum da internet e traz três relatos de pessoas que perderam seus empregos 

recentemente, ou de alguém de suas famílias que estava passando por essa situação. 

Nessa atividade, busquei explorar aspectos inexistentes na atividade anterior. Como 

resultado, consegui produzir umaa atividade mais completa, no sentido de ter trabalhado 

tudo o que julgo importante numa atividade de leitura: o gênero em si, os elementos de 

organização textual no suporte fórum (como título, nome de usuário, nacionalidade, etc), 

estratégias de leitura diversas, elementos sistêmicos da língua (phrasal verbs), além do 

vocabulário pertinente ao texto (profissões e membros da família, nacionalidade). 

Por estar na mesma época produzindo também minha atividade de regência no CPII, 

consegui usar um arsenal mais variado do que de costume em relação ao enunciado e 

estrutura das questões – graças também a algumas sugestões que havia recebido da minha 

supervisora. As questões variaram entre múltipla escolha, complete, discursivas, conectar, 

verdadeiro e falso, entre outras. 

A aplicação dessa atividade teve pontos positivos e negativos. O ponto negativo foi 

que tentar dar conta de tudo acarretou numa atividade muito grande para o tempo em que 

foi aplicada – três folhas para uma aula (dois tempos). Mesmo estendendo a aplicação à 

aula seguinte, o tempo não foi o suficiente para os alunos escreverem suas respostas na 

atividade e ouvirem as respostas uns dos outros. A escolha que fiz nesse caso foi pedir que 

os alunos não se preocupassem em escrever suas respostas na pós-leitura. Ao invés disso, 

optei por fazer uma discussão oral usando as questões como fio condutor. 

Independentemente dessa medida, muitos alunos não conseguiram terminar a segunda 

metade da etapa de leitura. Numa reaplicação dessa atividade, pretendo aumentar em uma 

aula o tempo devotado à ela, e provavelmente pensaria em deixar parte dela como tarefa 

para casa. 

A atividade seguinte foi a "Resignation Letter", ou Carta de Demissão (Ver anexo 13). 

Dessa vez, busquei o caminho oposto ao da última atividade: optei por questões que 

                                                 
5
 Fotos demonstrativas desse comportamento dos alunos no dia se encontram em anexo. (Ver anexo 11) 
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exigissem informações mais pontuais e objetivas (scanning) ou que exigissem um 

entendimento apenas de partes específicas do texto (skimming). Procurei também trabalhar 

com o gênero em si, questionando os elementos comuns a ele, sua função, os motivos para 

textos diferentes neste mesmo gênero variar em tamanho e registro. Deixei que os alunos 

comparassem a carta da atividade com as demais cartas que trouxe para tirarem suas 

próprias conclusões. 

Como resultado, observei um aproveitamento extremamente positivo na aplicação 

dessa atividade. O tempo (uma aula de dois tempos) foi o suficiente para os alunos, e não 

percebi dificuldade em nenhum dos grupos de alunos em nenhuma das turmas, tanto 

durante a aplicação quanto no momento em que verifiquei suas respostas escritas. De fato, 

os alunos pareciam estar até se divertindo, interagindo animados em seus grupos e me 

chamando para confirmar uma ou coisa ou outra com muito mais frequência do que de 

costume. 

Caso eu aplique essa atividade novamente, acho que uma boa forma de reforçar as 

noções do gênero textual trabalhadas ali seria criar uma atividade de follow up – numa aula 

seguinte –  em que outra carta de demissão fosse dividida em partes, fora de ordem, 

deixando para os alunos o papel de reconstruir o texto em sua sequência correta. Essa 

poderia ser uma boa forma de fortalecer o entendimento da localização dos elementos 

essenciais da carta de demissão trabalhados na atividade anterior, como quem escreve a 

carta, quem a recebe, o endereço do destinatário, o motivo da saída do funcionário, a 

polidez (ou falta dela), agradecimento, etc. 

"Pet Industry Growth" foi como chamei a última atividade de leitura do ano (Anexo 

14). Ela reflete a minha tentativa de contribuir para a reflexão sobre profissões, emprego e 

desemprego com uma mensagem positiva. A ideia era considerar que a pessoa criativa e 

positiva pode superar momentos ruins, seja num âmbito micro (pessoal) ou mesmo macro 

(como uma crise do país ou no mundo).  

Pensando sobre a aplicação dessa atividade, vejo como pontos negativos duas 

coisas. O primeiro diz respeito a falta de follow up na parte de estudo da língua. Mais 

especificamente, sobre os conectivos. Apesar de já terem estudado isso em língua 

portuguesa, foi nessa atividade que introduzi o assunto em minhas aulas pela primeira vez. 

Enquanto alguns alunos não tiveram problemas com essas questões (4 e 5), alguns me 

pareceram confusos. Em uma situação de sala de aula normal, o assunto deveria ser melhor 

trabalhado em momentos posteriores. No entanto, por se tratar da última atividade do ano, 

isso não aconteceu. Sem dúvida é algo que pretendo modificar numa próxima aplicação. Por 

ser um tópico que sempre é abordado por livros didáticos em algum momento, procurar usá-

lo nesse momento poderia ser uma boa forma de aprofundar o assunto, ao mesmo tempo 
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em que tira um pouco o peso de ter que produzir meu próprio material todas as aulas. 

O segundo ponto negativo da atividade, na minha opinião, foi o enunciado de 

algumas das questões da pós-leitura. Ao longo de minha docência, tenho percebido que, 

quanto maior o enunciado de uma questão, maiores são as chances de os alunos "se 

perderem" em sua leitura. Talvez senha sido esse o caso da questão 7 ("De todas as áreas 

de trabalho, por que será que a de animais de estimação mostra crescimento mesmo em 

lugares que estão em plena crise?"). Apesar de não ter sido a maioria, alguns alunos tiveram 

dificuldade em entender essa questão. 

No entanto, a questão recordista em desentendimentos foi a questão 8 ("Que outras 

alternativas você consegue pensar para quem não gosta de pets?"). A intenção era a de 

incitá-los a pensar em formas alternativas de aliviar o estresse, caso você não goste de 

animais de estimação. Na próxima versão dessa atividade, vou trocar o enunciado para 

"Que solução você consegue pensar para uma pessoa estressada, mas que não gosta de 

pets?". No entanto, apesar dos problemas de entendimento, essa questão rendeu respostas 

muito interessantes, e até engraçadas. A que está no topo dessa lista é a de um aluno que 

disse que a pessoa deveria comprar uma galinha, porque ela estaria investindo ao mesmo 

tempo num animal de estimação, e em comida.  

Decidi terminar o projeto da mesma forma como ele se iniciou: de maneira mais 

exploratória. Se a minha escolha por tema, e pelo caminho a seguir ao longo do projeto foi 

motivada pelos momentos em que sentamos juntos para ouvir uns aos outros, nada mais 

justo do que encerrar o projeto ouvindo os puzzles que ficaram ao final desse processo. 

"Qual é o momento de vocês agora que passamos por todas essas etapas?" Essa foi a 

proposta. Foram duas semanas de preparação para esses pôsteres. Na primeira semana, 

os alunos se dividiram em grupos para dividir uns com os outros seus questionamentos. O 

que eu queria ter proposto, na verdade, era uma atividade em que os membros de cada 

grupo circulassem livremente entre os outros grupos para ouvirem uns aos outros e 

permanecessem onde achassem mais interessante. Porém, o único espaço da escola 

grande o suficiente para isso – a quadra – estava ocupada. Como ambas as turmas 

estudaram em containers, a movimentação ali dentro era limitada. 

Na semana seguinte, eu trouxe o meu próprio puzzle e materiais para que 

construíssemos, juntos, o meu pôster. A intenção era de prover um exemplo de pôster para 

os alunos, ao mesmo tempo que eles se apropriassem dessa última etapa do projeto. Por se 

tratar do último dia de aula, muitos alunos infelizmente não estavam mais presentes. Apesar 

disso, os poucos alunos que ficaram permaneceram comigo até terminarmos o pôster; e 

isso foi bem após o termino da aula! (Ver anexo 7) 

Já a terceira semana da etapa do pôster coincidiu no mesmo dia em que acontecia 
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na escola uma feira literária e de ciências. Por não terem mais aulas, alguns alunos não 

vieram, e outros tiveram que se dividir entre os eventos. Mas, mesmo assim, alguns alunos 

fielmente compareceram com os seus pôsteres. Alguns deles desviaram um pouco da 

temática do projeto, o que não foi em si só um problema: ao orientá-los sobre o pôster, 

expliquei que o elemento fundamental teria que ser um questionamento pessoal, e não há 

limitações nesse campo. Eu concordei com o argumento deles, inclusive, na primeira 

semana do pôster, de que seria possível ter "um questionamento em comum", e por isso 

eles poderiam preparar os pôsteres em duplas, caso isso acontecessem. E assim o fizeram 

(Ver anexo 6). 

A ideia inicial era fazer um mural para oitavo ano, onde todos os pôsteres seriam 

apresentados e ficariam expostos. Mas, com a concomitância de tantos eventos na escola (e 

por se tratar de uma escola bem pequena), os espaços estavam todos ocupados com 

poemas, contos e até experimentos dos outros eventos. Como eu também estava envolvido 

na feira literária, foi interessante ver os alunos me procurando pela escola para nos 

reunirmos para que eles pudessem explicar suas produções. Apesar das circunstâncias, 

fiquei muito satisfeito e até orgulhoso com a perseverança dos alunos que permaneceram 

até o final das aulas para fazerem sua apresentação. Aliás, esse foi o sentimento mais 

presente ao longo de todo o projeto, a despeito de alguns "engasgos" no meio do caminho, 

que serão somados à descrição logo a seguir de tudo o que foi conquistado não só durante 

aplicação do projeto em si, mas durante o meu caminhar pelo PRD. 
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7. OBSERVAÇÕES REFLEXIVAS 

 

 

 Apesar de ter fechado o ano, ao meu ver, com um saldo extremamente positivo, uma 

série de fatores pesaram no outro lado da balança. Como todo professor (deveria), sempre 

me questiono e busco entender o porquê de algumas aulas passarem deixando na gente 

uma sensação de "Hoje não foi tão bem": os alunos têm dificuldade de se concentrar, não 

parecem muito engajados, são pouco cuidadosos em suas respostas, etc. Nesse ano, em 

alguns momentos, também tive essa sensação. 

 É claro que alguns desses fatores são de mais fácil diagnóstico e fogem 

completamente ao nosso controle (e planejamento), como ter que dividir o data show com 

um colega durante a sua aula, perder uma aula porque a turma do container do lado, colado 

ao da turma em que está lecionando, está em festa de final de ano, ter que liberar os alunos 

mais cedo por eventos inesperados na escola, perder aulas seguidas devido a feriados 

seguidos, conselhos de classe, e etc. Eventos desse tipo obviamente diminuem o 

rendimento das aulas porque quebram sua sequência, e o engajamento que é tão 

dificilmente conquistado. Encontrar os alunos uma vez por semana apenas por dois tempos 

também não ajuda. Mas pelo menos esses eventos são todos facilmente identificáveis. 

 No caso dos meus alunos, entretanto, existiu um outro atenuante que custei a 

perceber. Durante nossos encontros exploratórios, antes do início do projeto, descobri que a 

maioria desses alunos têm sido colegas de classe desde o início de sua idade escolar, 

nessa mesma escola. O que eu ainda não havia me dado conta é que, em 2016, as duas 

turmas de oitavo ano acabariam. Isso porque, por ser pequena, a escola não pode 

comportar o que seriam as suas primeiras turmas de nono ano. Ao dividir minhas 

experiências nessas turmas com outros professores, já ao final do ano, descobri que eles 

também notaram que esses alunos pareciam muito menos participativos do que sempre 

foram; tristes, até, em especial ao final do ano. 

Apesar disso, como dito anteriormente, sinto que o aproveitamento foi bem positivo, 

talvez especificamente pela superação dessas circunstâncias. Como dou aula para esses 

alunos desde o sexto ano, pude perceber, durante a aplicação do projeto, resultados que me 

surpreenderam: Alguns alunos, que sempre tiveram um rendimento mediano em termos de 

notas e baixo em participação em aula pareceram florescer durante as interações orais. Nos 

debates, nas rodas de discussão e nos encontros exploratórios. Foi muito prazeroso 

observá-los defendendo seus argumentos, principalmente nos momentos de pós-leitura.  

As próprias notas desses alunos, baseadas em parte nas suas leituras dos textos 

(etapa de leitura) e em parte na sua opinião (pós-leitura) também foram, em sua 

grandíssima maioria, muito positivas. Uma aluna, transferida de outra escola no meio desse 



26 

 

ano, e com baixo rendimento em quase todas as disciplinas, foi um dos exemplos mais 

surpreendentes. Em quase todas as discussões, ela passou a ser uma das pessoas que 

participava, trazendo sua opinião "para a mesa" e impulsionando a discussão da turma. Isso 

sem dúvida foi uma conquista, visto que, em muitas turmas, mesmo trabalhando com eles 

um bom tempo, nem sempre é possível a criação de um contexto de sala de aula em que 

eles se sintam confortáveis para expressar suas opiniões, sem medo de repreensão ou 

reprovação. Penso que essa aluna e outros numa situação parecida sejam bons exemplos 

de que o objetivo de contribuir para a formação de alunos mais críticos, capazes de se 

posicionar, foi alcançado, pelo menos em algum nível. No meu caso dela, e de outros, eu 

pude perceber isso que chamarei de "despertar da criticidade" graças ao intermédio das 

leituras dos textos que fizemos ao longo do projeto, que de alguma forma os incitaram a 

pensar. 

Constatei também que muitos alunos se tornaram mais autônomos. Em seus grupos, 

a maioria era capaz de formular suas próprias visões, externá-las e até defendê-las perante 

aos outros. Mesmo nos casos dos alunos que não gostam de se expor para toda a turma, 

era possível perceber, que muitos deles procuraram interagir. É claro que essa não foi uma 

mudança observável em todos os alunos, em todas as aulas. Talvez aquele ainda não tenha 

sido o momento de alguns deles. Porém, é revigorante perceber que, durante as suas aulas, 

aquele pode ser o momento de alguns.  

Sobre o meu processo de criação de atividades de leitura, acredito ter descoberto um 

dos elementos que faltavam para mim, o que contribuiu para que esse ano tenha sido um 

ano mais engrandecedor. Apesar de sempre ter sido um professor que busca um trabalho 

com foco na leitura, com o objetivo de que meus alunos saiam a cada dia mais críticos sobre 

o mundo que os cerca, eu sempre me questionei acerca do que faltava em minhas aulas. 

Embora, obviamente, eu não sinta que tenha encontrado a resposta definitiva – e nem que 

algum dia possa, ou precise, encontrá-la –, penso que o fato de todas as atividades do 

projeto estarem ligadas por um "fio condutor", que no caso foi o tema escolhido, ajudou 

muito no engajamento dos alunos porque contribuiu para a criação de uma noção de 

sequência, de conexão. Em minha constante luta para dar conta de um conteúdo mínimo 

sobre o qual sequer concordo, ao mesmo tempo em que busco dar conta do trazer às aulas 

as contribuições que julgo realmente importante para os alunos, não tinha tido até agora a 

experiência de criar atividades de leitura que se interligassem em uma sequência didática. 

Sem dúvida, incorporarei essa experiência em minha prática docente, porque chequei a 

conclusão de que isso é benéfico para os alunos. 

Creio também que minhas interações principalmente com minha supervisora e suas 

aulas e atividades contribuíram para a criação dessas atividades que "foram crescendo" 
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junto comigo, ao longo do ano. Digo isso porque hoje, ao final de minha experiência no 

Programa de Residência Docente, vejo claramente o aumento em meu "arsenal de criação". 

Entendo hoje, na prática, que uma atividade de leitura tem que dar conta de prover artifícios 

para que os alunos consigam fazer a leitura (crítica) de um texto. A cada atividade que 

produzia, sinto que fui aprendendo isso melhor.  

Vejo que também aprendi com meus alunos nesse ano a partir de suas perdas. Uma 

delas é que precisamos entender que, às vezes, aquele momento, por qualquer motivo, para 

aquelas pessoas, não é um bom momento. Existem coisas que independem de nós, da 

nossa qualidade como professores e do nosso desejo de contribuir para a formação de 

nossos alunos.  

Na minha opinião, acho que ficou faltando, depois da última etapa do projeto, um 

momento  devotado a ouvi-los, o que, infelizmente, não foi possível acontecer devido ao fim 

do calendário letivo. Gostaria de ter ouvido um pouco mais sobre os efeitos e contribuições 

que esse caminhar conjunto possa ter trazido para eles. Apesar disso, como dito 

anteriormente, em minha avaliação pessoal, experiências no PRD e com esses alunos 

foram engrandecedoras para mim e, creio, para eles também. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

 

Best Careers for the Future 

The term 'future' is relative. What exists now may become obsolete in five years. And 

things you've never heard about before may boom and give you a whole new area of interest. 

The only way to keep up with this constant change is to equip yourself with soft skills that can 

be applied to any field, new or existing, so that you can consider a career start or a career 

change with ease. These skills include problem-solving, critical thinking, analytical skills, the 

ability to interact with different communities (perhaps language skills), and adaptability.  

These are the essentials of a base in any career. Technicalities can always be learned, 

of course depending on the career field you have chosen. Irrespective of what comes and 

goes, there are certain careers that will always do well, and others where there is always scope 

for growth, and even others where there is scope for the development of completely new 

careers. 
Adapted from http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication. Accessed on 

09/21/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 
Taken from: http://armouri.com/formal-resignation-letter-template.html/resignation-letter-examples-formal-aetvkeg. 

Accessed on 11/08/15. 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

PET CARE INDUSTRY ANALYSIS 2015 - COST & TRENDS 

Pet Care Industry in 2015 at a Glance 

 
The pet industry in the United States and many 
other countries is booming. Americans, for 
example, own more pets than ever before. The 
bottom line: people increasingly view their pets 
as part of the family and are willing to spend 
even during difficult economic times. 
According to the American Pet Product 
Association (APPA), Americans spent 
approximately $47.7 billion on pet products and 
services in 2010, an increase of 4.8% over 2009. 
Since 1988, pet ownership has expanded from 
56% of households to 62%. That’s 71.4 million 
homes!  

Image from http://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/dogs-and-families-some-safety-tips-to-remember.html.  
Text adapted from: https://www.franchisehelp.com/industry-reports/pet-care-industry-report/. Accessed on 

11/26/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/dogs-and-families-some-safety-tips-to-remember.html
https://www.franchisehelp.com/industry-reports/pet-care-industry-report/
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 
Links dos vídeos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BGlIJ3u5BH8 ("PETROBRÁS COMPERJ Itaboraí, RJ". 
Publicado em 15 de fevereiro de 2013.) 
https://www.youtube.com/watch?v=KbA3cLV2h-w ("Crise do petróleo': Itaboraí vive colapso 
financeiro com as demissões no Comperj". Publicado em 4 de abril de 2015.) 
https://www.youtube.com/watch?v=9HgMiLAzTAk&list=PLWOdS62CKLoKfqBsUPdAL610AL
ZYv48Ci ("Greve na Mercedes Benz. A montadora quer demitir mais de 2.000". Publicado 
em 25 de agosto de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGlIJ3u5BH8
https://www.youtube.com/watch?v=KbA3cLV2h-w
https://www.youtube.com/watch?v=9HgMiLAzTAk&list=PLWOdS62CKLoKfqBsUPdAL610ALZYv48Ci
https://www.youtube.com/watch?v=9HgMiLAzTAk&list=PLWOdS62CKLoKfqBsUPdAL610ALZYv48Ci
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Anexo 9 
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Anexo 10 

 
Escola Municipal Alfredo Nicolau 
Aluno:_____________________________________________________________________ 
Turma: 80__ 
Professor: Rodrigo Lobo 
Data: ___________ 
 
PRÉ-LEITURA 

4. Você já parou pra pensar sobre quais carreiras te interessam? 

5. Das carreiras que você conhece, quais delas você imagina que vão trazer as 

melhores oportunidades no futuro, daqui há alguns anos? 

6. Quais parecem ser menos promissoras?  

LEITURA 

Texto 1 
1. Das carreiras a seguir, a ÚNICA 

que está dentro da área 

“Environment” é: 

 
A) Geólogo; 
B) Publicitário; 
C) Assistente tributário; 
D) Engenheiro de instalação. 

 
2. Fazem parte da área “Lifestyle” 

todas a profissões a seguir, 

MENOS: 

 
A) Analista de vendas; 
B) Conselheiro de vida; 
C) Consultor de imagem; 
D) Organizador de evento. 

 
3. As profissões dessa área têm em 

comum o fato de serem: 
 

A) ainda inexistentes hoje em dia; 
B) necessárias grandes 

investimentos financeiros; 
C) voltadas a dar algum tipo de 

auxílio para outros; 
D) profissões que pensam na pessoa 

como mercadoria. 
 

4. Complete a frase: “A palavra 

‘finance’ signinfica 

_____________ em português. Eu fui capaz de descobrir o significado dessa palavra 

graças à estratégia de leitura __________________________________. 

http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication. 
Accessed on 09/21/15. 

http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication
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5. Por que essas sete areas em especial aparecem nesse texto entitulado “Careers of 

the future”? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Retire do texto pelo menos duas palavras que comprovem sua resposta. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Texto 2 

Best Careers for the Future 

The term 'future' is relative. What exists now may become obsolete in five years. And 

things you've never heard about before may boom and give you a whole new area of interest. 

The only way to keep up with this constant change is to equip yourself with soft skills that can 

be applied to any field, new or existing, so that you can consider a career start or a career 

change with ease. These skills include problem-solving, critical thinking, analytical skills, the 

ability to interact with different communities (perhaps language skills), and adaptability.  

These are the essentials of a base in any career. Technicalities can always be learned, 

of course depending on the career field you have chosen. Irrespective of what comes and 

goes, there are certain careers that will always do well, and others where there is always scope 

for growth, and even others where there is scope for the development of completely new 

careers. 
Adapted from http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication. Accessed on 

09/21/15. 

7. Explique as primeiras frases do texto. 

__________________________________________________________________________ 

8. “Irrespective of what comes and goes, there are certain careers that will always do 
well (…)” (L.8-9) 

 

a) Que palavra foi usada nessa frase para ajudar a expressar a ideia de futuro 

certo?___________________ 

b) Se quiséssemos empregar incerteza nessa frase, que palavra poderíamos escolher 

no lugar dela? ______ 

 

9. No final do primeiro parágrafo, o texto apresenta uma série de habilidades gerais que 

são úteis em todas as áreas de atuação.  

a) Dê o significado de pelo menos 3 
delas:___________________________________________________ 

b) Qual delas você julga mais importante, e por que? 
__________________________________________________________________________ 

c) Que atitudes uma pessoa deve ter para conseguir desenvolver essa habilidade em 
si? 

__________________________________________________________________________ 

 

http://www.buzzle.com/articles/best-careers-for-the-future.html#language-communication
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PÓS LEITURA 
1. Qual dessas áreas apresentadas no texto 1 te interessa mais? Fale um pouco sobre 

a(s) sua(s) profissão(ões) de interesse nessa área. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Você concorda que todas essas carreiras estarão “em alta” no futuro?_______. 
 
 Se sua resposta anterior foi sim, por qual motivos, na sua opinião, elas estarão 

nessa posição? 

 Se sua resposta anterior foi não, explique quais não devem ser tão valorizadas e 
por que. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. A(s) carreira(s) que te interessa(m) apareceu(ram) no texto? Isso afetou a sua 
escolha? Explique. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Usando o texto 2 como inspiração, reflita sobre o seguinte: já que as tendências 
mudam com o tempo, como uma pessoa de hoje pode se preparar para o mercado 
de trabalho de amanhã? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 
Escola Municipal Alfredo Nicolau 
Aluno:_____________________________________________________________________ 
Turma: 80__ 
Professor: Rodrigo Lobo 
Data: ___________ 
 

PRÉ LEITURA 
 

1. Você participa, ou já participou de algum fórum de discussão? 
2. Que assuntos, na sua opinião, valem a pena serem discutidos hoje em dia? Por quê? 
3. Que semelhanças e diferenças esse tipo de site têm com as redes sociais? 
 

Em momentos de crise, muitas pessoas têm as suas vidas afetadas de forma direta 
e/ou indireta. Que tal lermos o texto a seguir para tentarmos descobrir como algumas 

dessas vidas foram mudadas? 

 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEIA O TEXTO E RESPONDA: 
 
1. Preste  atenção no título do texto e responda às seguintes perguntas: 

a) Qual é a profissão da pessoa que começou a discussão? 
__________________________________________________________________________ 
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b) O que ele quer das pessoas do fórum? 
__________________________________________________________________________ 

c) Quando foi publicada a primeira fala dele? 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Para onde ele escreve? Explique o que te ajudou a chegar a essa conclusão. 
__________________________________________________________________________ 

3. Por causa da forma como o texto está organizado (no site), podemos entender as falas 
das pessoas como exemplos de: 
 
(A) relatos; 
(B) fábulas; 
(C) cartas de opinião; 
(D) artigos científicos. 
 
4. Duas características desse gênero textual são: 
 
(A) o fato de ser fictício e de ter algum tipo de ensinamento; 
(B) citações de nomes reconhecidos da área e fatos que comprovem as falas; 
(C) o foco na defesa de pontos de vistas pessoais e de estruturas como "eu acho" e "eu 
penso"; 
(D) a presença de narrações que envolvam a vida da própria pessoa e de palavras como "I" 
e "my". 
 

RELEIA O TEXTO: 
 
5. Com base em pistas do texto, retire de lá o nome dos três participantes da discussão e a 
sua nacionalidade provável:  
 
1° participante: _________________ Nacionalidade: _______________________ 
2° participante: _________________ Nacionalidade: _______________________ 
3° participante: _________________ Nacionalidade: _______________________ 
 
Complete a frase: O que me ajudou a deduzir a nacionalidade dessas pessoas foi: 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Relacione as seguintes palavras retiradas do texto com o seu significado em português: 
 
(a) unemployment (título) 
(b) layoffs (L.2) 
(c) standard of living (L.5) 
(d) health (L.8) 
(e) unemployed (L.10) 
(f) private caretaker (L. 11) 
(g) lost (L.16) 
(h) job (L.16) 
 

(       ) cuidador(a) 
(       ) desemprego 
(       ) desempregado 
(       ) padrão de vida 
(       ) emprego 
(       ) saúde 
(       ) perdeu 
(       ) demissões 

 

Os phrasal verbs são um tipo de verbo presente na língua inglesa especial por 
não ser possível traduzí-los ao pé da letra. Isso acontece porque eles são 

formados pela junção de duas palavras: um verbo e mais uma  
outra palavra, geralmente uma preposição ou advérbio, e isso acaba atribuindo sentidos 

novos a eles. 
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Vamos pensar sobre alguns exemplos retirados do texto para responder às questões 7 e 8? 
 

He was let go, as they had to lay off employees because of the crisis.(L 7-8) 
 

7. Baseado nas pistas do texto e da 
própria frase, é possível inferir que o 
sentido mais provável para esses dois 
phrasal verbs é: 
 
(a) demitido; 
(d) destruído; 
(c) contratado 
(b) reconstruído. 

8. Existe, no texto, um verbo com o 
mesmo sentido que os phrasal verbs 
let go e lay off. Esse verbo é: 
 
(c) give (L.4); 
(a) fired (L.10); 
(d) works (L.11); 
(b) writing (L.1). 
 

 

8. Ligue as pessoas mencionadas no texto com os empregos que perderam. Depois, 
retire do texto as palavras em inglês usadas para fazer referência a essas pessoas.  

 
9. Indique quais das frases a seguir são verdadeiras (V) e quais são falsas (F) segundo o texto. 
Depois, indique a(s) linha(s) do texto que comprova(m) sua resposta: 
 
(     ) A pessoa que começou a discussão está em busca de histórias para divulgar os leitores de 
seu blog. [Linha(s)___] 
(        ) A mãe da pessoa que fez o primeiro comentário tem uma família simples. [Linha(s)___] 
(    ) Um dos membros da família dessa pessoa trabalhava para uma das empresas que mais 
davam empregos em sua cidade. [Linha(s)___] 
(        ) Essa mãe perdeu o emprego. [Linha(s)___] 
(    ) Muitos conhecidos da pessoa que fez o segundo comentário também perderam seus 
empregos. [Linha(s)___] 
 
 

PÓS LEITURA 
 

1. Você também tem alguma história para contar de alguém próximo a você que tenha passado 
por uma situação parecida com as que vimos no fórum reddit? Explique como foi. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. Para você, o texto acima traz uma mensagem positiva, que te inspira, ou uma mensagem 
negativa, que te deixa pra baixo? Transforme esse sentimento em uma frase que deixe claro 
como se sente. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Apesar de o texto trazer histórias de pessoas que não estão tão bem naquele momento, ele 
também fala de uma pessoa que conseguiu "se levantar" e procurar uma nova forma de conseguir 
o seu "ganha pão". Na sua opinião, o que uma pessoa cuja vida esteja afetada por coisas ruins 
pode fazer para "dar a volta por cima"? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Anexo 13 
 
Escola Municipal Alfredo Nicolau 
Aluno:___________________________________________________________________ 
Turma: 80__ 
Professor: Rodrigo Lobo 
Data: ___________ 

 
 

PRÉ LEITURA 
 
1. Na sua opinião, quais são os motivos possíveis para uma pessoa mudar de emprego ou 
profissão? 

2. Quando essa hora chega, quais medidas devem ser tomadas para que dê tudo certo nessa 
mudança? 

3. Você sabe o que essa pessoa deve fazer para se desligar do emprego anterior? 

 
O texto abaixo e os demais são todos exemplos de um mesmo gênero textual. Observem 

esses textos e façam um levantamento das informações que conseguiram descobrir sobre 
esse gênero. Depois, respondam as questões a seguir: 

 

 
 
 

Taken from: http://armouri.com/formal-resignation-letter-template.html/resignation-letter-examples-formal-aetvkeg. 
Accessed on 11/08/15. 

 

 

LEITURA 
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1. Descubra as seguintes informações do texto: 

 
a) Seu gênero textual: ____________________________________________________________ 

b) O tipo de pessoa interessado nele: ________________________________________________ 

c) Para que ele serve: ____________________________________________________________ 

 
2. Agora, faça uma segunda leitura e extraia do texto as seguintes informações: 

 
a) O nome da pessoa que o escreve: ________________________________________________ 

b) O nome da pessoa para quem ela escreve: _________________________________________ 

c) O nome da empresa para qual ela trabalhava: _______________________________________ 

d) A data em que o texto foi produzido: _______________________________________________ 

e) O último dia de trabalho da pessoa: _______________________________________________ 

 

3. O motivo da pessoa estar deixando seu 
emprego é: 

 

A) Ela estar se aposentando; 
B) Ter aceitado outra oferta de emprego; 
C) Estar incapacitada a continuar trabalhando; 
D) Uma briga que teve com alguém da 
companhia. 

4. A frase que comprova essa resposta é: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

5. I am resigning the position of industrial 
rodent wrangler. Nessa frase, a palavra que 
sugere a saída da pessoa de seu emprego 
atual é: 

 

A) am; 
B) position; 
C) wrangler; 
D) resigning. 

6. A classe gramatical dessa palavra é: 
______________________________________ 

 

 
7. Complete as lacunas a seguir com sentidos possíveis para essas palavras retiradas do texto: 
 
dear  _______________________ 

sincerely ____________________ 

 

hope _______________________ 

appreciate ___________________ 

 
PÓS LEITURA 
 
8. Por que é possível haver essa variação (de tamanho e até linguagem) nesse gênero? 

9. Se fosse a sua vez de escrever um texto como esse, o que não poderia faltar nele?  

10. Crie com o seu grupo uma situação hipotética em que um de vocês esteja enfrentando 
esse momento de transição entre empregos e precisa fazer esse comunicado formalmente 
ao seu chefe. 
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Anexo 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E.M. Alfredo Nicolau da Silva Junior 
Aluno: ____________________________________________________________ 
Prof.: Rodrigo Lobo   Disciplina: Inglês  
8° ano de escolaridade - Turma: 80___  Data: ___/___/___   Valor: 15 
 

 
PROVA DE INGLÊS - 4° BIMESTRE 

PRÉ LEITURA 

 

Nos últimos tempos, temos ouvido falar muito na "crise", e como ela tem afetado 
negativamente as nossas vidas – principalmente na área profissional. No entanto, será que 

não conseguimos encontrar casos de pessoas que sejam bem sucedidas mesmo em 
momentos economicamente ruins? Use as perguntas a seguir como motivação para essa 

reflexão antes de mergulhar no texto. 

 

3. Você conhece casos de pessoas que, apesar da atual crise do Brasil, parecem estar 
"muito bem obrigado"? Troque casos com seus colegas. 
 

4. Discuta com seus colegas que tipo de negócios tendem a ser mais prejudicados por 
crises e quais tendem a ser menos prejudicados. 
 

PET CARE INDUSTRY ANALYSIS 2015 - COST & TRENDS 

Pet Care Industry in 2015 at a Glance 

 
The pet industry in the United States and 
many other countries is booming. Americans, 
for example, own more pets than ever before. 
The bottom line: people increasingly view 
their pets as part of the family and are willing 
to spend even during difficult economic times. 
According to the American Pet Product 
Association (APPA), Americans spent 
approximately $47.7 billion on pet products 
and services in 2010, an increase of 4.8% 
over 2009. Since 1988, pet ownership has 
expanded from 56% of households to 62%. 
That’s 71.4 million homes!  

Image from http://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/dogs-and-families-some-safety-tips-to-remember.html.  
Text adapted from: https://www.franchisehelp.com/industry-reports/pet-care-industry-report/. Accessed on 

11/26/15. 
 
 

LEITURA 

 
1. O assunto principal do texto é: 

 
(A) Dez motivos para adotar um animal em casa; 
(B) O crescimento do setor de animais de estimação; 

http://www.pets4homes.co.uk/pet-advice/dogs-and-families-some-safety-tips-to-remember.html
https://www.franchisehelp.com/industry-reports/pet-care-industry-report/
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(C) O perigo das doenças transmissíveis pelos nossos bichinhos; 
(D) O aumento no custo para se manter animais de estimação nos dias de hoje. 

 
2. Relacione essas palavras do texto com os seus sentidos em português: 
 
(1) pet care industry (L.1)    (     ) ter posse de 
(2) trends (L.1)      (     ) gastar 
(3) own (L.4)      (     ) setor de animais de 

estimação 
(4) spend (L. 10)      (     ) aumento 
(5) increase (L.11)     (     ) tendências 
3. The pet industry in the United States and many other countries is booming.(L. 3/4) 

Um sentido possível para a palavra em destaque é: 
 
(A) falido; 
(B) decaindo; 
(C) crescendo; 
(D) prejudicado. 

 
4. (…) people increasingly see their pets as part of the family and are willing to spend 

even during difficult economic times. (L. 5-8). O período acima pode ser dividido em 
duas partes: uma antes da palavra and, e outra depois. Sobre ele, responda: 
 

a) Qual a informação principal de cada uma das partes? 
 

Primeira: 
____________________________________________________________________ 
Segunda: 
____________________________________________________________________ 
 
b) Essas duas partes estão conectadas por uma ideia de: 
 
(A) Contraste – uma informação se opõe a outra; 
(B) Adição – uma informação complementa a outra; 
(C) Condição – uma informação só existe se a outra for confirmada; 
(D) Comparação – uma informação é colocada lado a lado com a outra. 

 
5. Segundo o texto, o que aconteceu do ano de 2009 para o ano de 2010? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

6. Qual o nome, em inglês, da empresa que fez essa pesquisa? 

_______________________________________________________________________ 

 
PÓS - LEITURA 
 
 

7. De todas as áreas de trabalho, por que será que a de animais de estimação mostra 
crescimento mesmo em lugares que estão em plena crise? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

8. Que outras alternativas você consegue pensar para quem não gosta de pets? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
9. O que você pensa sobre a veracidade dessas informações trazidas pelo? Explique 

sua resposta. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
10.  Qual a sua opinião sobre essas pessoas que não abrem mão dos gastos com seus 

bichinhos apesar de estarem "passando um aperto"? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 


