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RESUMO  

  

 

Considerando a importância da língua Inglesa, principalmente na atualidade com a 

globalização e avanços tecnológicos, analisamos, por meio de um livro didático e seus 

exercícios de leituras, e um relato de experiência de uma professora, como esse ensino tem 

se dado no ensino remoto emergencial. Nossa pesquisa foi impulsionada pela experiência de 

sala de aula proporcionada pelas disciplinas de estágio supervisionado e participação no 

programa Residência Pedagógica (RESPED), o que nos levou a questionar a respeito da 

relevância dos exercícios de leituras do livro didático no ensino/aprendizagem da língua 

inglesa. Assim, nosso objetivo geral de pesquisa foi o trabalho com a leitura em língua 

inglesa no ensino remoto através do livro didático Way to Go. Para tanto, utilizamos os 

pressupostos teóricos de Lefa (1996), Paiva (2003), Tulio (2008), Ferro e Bergman (2013), 

Souza (2015), Arana e Klebis (2015), Francescon e Rorato (2017), Santana et al (2017), 

Franco (2018) e Gomes et al (2019) dentre outros. Nossa pesquisa se enquadra em um estudo 

de caso e sua abordagem é qualitativa-explicativa. Através do nosso estudo mostramos que 

uma parte dos exercícios de leituras do livro didático são trabalhados nas aulas, mesmo com 

as limitações do ensino remoto emergencial, e exercem um papel importante no processo de 

ensino/aprendizagem da língua inglesa. Assim, concluímos que, embora haja dificuldades, o 

uso do livro didático e o trabalho com a leitura são indispensáveis para esse processo. E em 

relação as aulas remotas, mais atenção é necessária, mas é funcional. 

 

Palavras-chave:  Ensino. Língua Inglesa. Livro didático. Leitura.  
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ABSTRACT  

  

  

Considering the importance of the English language, especially nowadays with globalization 

and technological advances, we analyzed, through a textbook and its reading exercises, and 

an account of a teacher's experience, how this teaching has been taking place in emergency 

remote education. Our research was driven by the classroom experience provided by the 

supervised internship disciplines and participation in the Residência Pedagógica program 

(RESPED), which led us to question about the relevance of textbook reading exercises in 

teaching/learning the English language. Thus, our general research objective was to work 

with reading in English in remote education through the Way to Go textbook. Therefore, we 

used the theoretical assumptions of Lefa (1996), Paiva (2003), Tulio (2008), Ferro and 

Bergman (2013), Souza (2015), Arana and Klebis (2015), Francescon and Rorato (2017), 

Santana et al (2017), Franco (2018) and Gomes et al (2019) among others. Our research fits 

into a case study and its approach is qualitative-explanatory. Through our study we show that 

part of the textbook reading exercises are worked on in class, even with the limitations of 

emergency remote education, and play an important role in the teaching/learning process of 

the English language. Thus, we conclude that, although there are difficulties, the use of the 

book and the work with reading are indispensable for this process, and in relation to remote 

classes, more attention is needed, but it is functional. 

 
 

Key-words: Teaching.  English language. Textbook.  Reading. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na atualidade, onde o mundo tem sido movido pelas Tecnologias, aprender uma 

segunda língua, no caso o inglês, tem se mostrado fundamental, tanto no cotidiano, quanto 

na vida profissional. Houve tempos em que essa aprendizagem realmente se mostrava de 

difícil acesso, e os meios para alcançá-la, limitados. Fato esse que vem mudando com os 

avanços da tecnologia e o passar dos anos. 

Hoje, no contexto tecnológico em que nos vemos inseridos, a antiga realidade dá lugar 

a uma gama de opções para se aprender a língua inglesa. Atualmente, em um mundo 

globalizado que abriu as portas para as multimodalidades e multiletramentos, além do 

ambiente físico de sala de aula, com o avanço tecnológico, temos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs), aplicativos para smartphones e até mesmo redes sociais e canais no 

YouTube voltados para a aprendizagem da língua Inglesa. Esses avanços são significativos 

na história do ensino de línguas estrangeiras, mas não minimizam a importância da escola, 

professor e livro didático. O ideal e que todos sejam aliados a favor de ainda mais conquistas. 

Refletindo a esse respeito, não podemos deixar de mencionar que uma das habilidades 

que tem possibilitado a aprendizagem da língua inglesa tem sido a leitura. E considerando 

que as concepções de texto têm evoluído, é importante que nossos alunos sejam capazes de 

expandir seus conhecimentos a esse respeito.  Para isso acontecer, a escola precisa abrir 

espaço para as tecnologias e capacitar seus alunos para essa realidade cada vez mais presente.  

 Dessa forma, nossa pesquisa, a princípio, adveio pela experiência real de sala de aula 

proporcionada pela participação no Programa Residência Pedagógica (RESPED), o que na 

ocasião nos fez pensar a respeito do papel do livro didático e suas atividades de leitura no 

ensino/Aprendizagem da língua inglesa. Mas, como complemento, o contexto atual de 

Pandemia do COVID-19 nos levou a pensar a respeito, não apenas do livro didático e suas 

atividades de literatura, mas também como esses elementos têm sido trabalhados de forma 

remota. 

Tendo a língua inglesa através da habilidade de leitura durante o ensino remoto como 

nosso objeto de estudo, para que fosse possível realizar essa pesquisa, decidimos utilizar três 

unidades, escolhidas pelo(a) professor(a) colaborador(a), do livro didático de língua inglesa  

Way To Go, utilizado na primeira série do ensino médio, na cidade de pilões-RN. Também
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um relato de como foi seu trabalho com o material em questão durante o ano letivo de 2020, 

que aconteceu de forma remota emergencial. 

Pensando na importância do ensino da língua Inglesa, o quanto o livro didático tende 

a ser um suporte rico em conhecimentos para ele e a leitura uma porta para a aprendizagem, 

considerarmos pertinente a realização desta pesquisa objetivando analisar a estrutura e 

posicionamento das atividades de leituras trazidas pelo livro Way To Go no 

ensino/aprendizagem da língua inglesa. 

Sendo assim, para a realização desta pesquisa, nos orientamos com base na seguinte 

indagação norteadora: O trabalho que vem sendo realizado com as atividades de leitura 

propostas pelo livro didático pode auxiliar no ensino e a Aprendizagem da língua inglesa?  

O capítulo I apresenta um pouco da história do ensino de língua inglesa no Brasil, 

tratando também da habilidade de leitura, do leitor, e abordamos um pouco sobre 

multimodalidade. Ainda nesse capítulo, discorremos sobre as Tecnologias da Informação e 

comunicação (TICs), e finalizamos abordando o livro didático de inglês, mais 

especificamente o livro Way To Go. O primeiro tópico nos conta um pouco da trajetória e 

obstáculos enfrentados pela língua inglesa e suas conquistas de espaço na educação, 

baseando-se nos estudos de Paiva (2003) e Walker (2003). No segundo tópico, falamos sobre 

concepções de leitura, leitura intensiva e extensiva e estratégias de leitura. Utilizamos aqui 

os estudos de Kirsch (1978), Lefa (1996) e Souza (2015). No terceiro tópico, abordamos a 

relação leitor e texto, adentrando na semiótica social, baseando-se nos estudos de Santos 

(2011), Ferro e Bergmann (2013) e Arana e Klebis(2015). O quarto tópico aponta a 

necessidade de a escola preparar seus alunos a respeito da multimodalidade, principalmente 

no contexto atual, de Pandemia, utilizando as teorias de Francescon e Rorato (2017) e Gomes 

et al (2019). O quinto tópico aborda ainda a necessidade dos multiletramentos e a utilização 

das plataformas de ensino durante a Pandemia do COVID-19, abordando, também, sites e 

aplicativos utilizados para aprendizagem da língua inglesa. Utilizamos como os estudos de 

Santana et al (2017) e Franco (2018). Por fim, temos o sexto tópico, onde apontamos a 

importância da escolha do livro para professor e aluno, com base nos estudos de Tilio (2008), 

Dias (2009) e Silva. R (2017). 

Temos, na sequência, o capítulo II. Nele descrevemos, em quatro tópicos, os 

procedimentos para realização dessa pesquisa, sendo que no primeiro tópico especificamos 

nosso tipo de pesquisa e sua abordagem. O segundo tópico aborda o objeto da pesquisa: a 

leitura, e o corpus. No terceiro tópico explicamos os instrumentos utilizados para essa 
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pesquisa e seus procedimentos de coleta de dados. Por fim, temos o quarto tópico, onde 

realizamos as análises com base nas teorias estudadas. 

O capítulo III traz a análise e discussão dos dados coletados. Nele tratamos do livro 

didático Way To Go, mais especificamente das atividades de leitura, e um relato do(a) 

professor(a) colaborador(a). Este se divide em três tópicos, sendo o primeiro onde 

descrevemos o nosso corpus, em seguida temos o segundo tópico apresentando as unidades 

selecionadas e análise; e, por último, o terceiro tópico, onde apresentamos nossas conclusões. 

Concluindo, temos o capítulo IV, onde apresentamos nossas reflexões a respeito da 

pesquisa realizada, esperando que, no futuro, novos trabalhos deem continuidade ao tema. 
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CAPÍTULO II - A LEITURA E O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

 

 A língua inglesa tem se mostrado essencial na atualidade, principalmente 

considerando o mundo globalizado em que vivemos. São muitas as necessidades que 

ressaltam essa importância, desde o uso das tecnologias, os negócios, viagens até a 

comunicação em um todo. Por isso, é importante considerar que, ensinar a língua Inglesa é 

também preparar o aluno para a vida e seus desafios. 

 Nesse capítulo abordamos seis subtópicos que abarcam o ensino, a aprendizagem e 

a leitura, sendo o primeiro, Ensino da língua inglesa, no qual é descrito um pouco da 

trajetória do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, até o momento em que o inglês 

começou a conquistar seu espaço. O segundo é, A habilidade de leitura, no qual são 

mencionadas as concepções, estratégias facilitadoras dessa habilidade e a respeito das 

leituras intensiva e extensiva. Em terceiro, O leitor (e a língua inglesa), nele é mencionada 

a importância de incentivar a leitura e o que o leitor almeja alcançar com ela. Aborda também 

fatores agravantes para a leitura em inglês e, por fim, sobre a leitura em uma perspectiva 

voltada para a semiótica social. No quarto subtópico, Leitura e multimodalidade, fala da 

importância da escola e professores preparar os alunos para as novas tecnologias e despertar 

neles um letramento crítico e visual. No quinto subtópico, As TICs no ensino de língua 

inglesa, o foco está voltando para a situação atual, onde as tecnologias da Informação e 

comunicação (TICs) e os ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA), tem sido uma 

constante na vida dos alunos devido a Pandemia do COVID-19. Também é mencionado sites 

e aplicativos que auxiliam na aprendizagem da língua inglesa de forma multimodal. E por 

fim, o sexto subtópico, O livro didático de língua estrangeira, aborda como se dá o 

processo de escolha do livro didático e sua importância para o ensino. 

 

2.1 O ensino da língua inglesa no Brasil 

 

Desde o século XIX, quando o ensino de Línguas Estrangeiras se iniciou no Brasil, a 

língua inglesa luta por seu espaço. Mas foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial que o 

seu ensino passou a ser realmente notado em função de recursos econômicos vindos dos 

Estados Unidos. A partir de então a Língua Inglesa passa a se sobressair sobre a Língua 

Francesa que até o momento predominava. (PAIVA, 2003). 

Embora aprender inglês fosse importante, não havia garantias de seu lugar nas 

escolas, pois tanto a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 quanto a de 1971 deixavam a 
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cargo do governo decidir se a língua seria ensinada. Assim, a procura por aulas de inglês fora 

do ambiente escolar crescia. “Em 1976, a Resolução n.  58, de 1 de dezembro, resgata, 

parcialmente, o prestígio de línguas estrangeiras, tornando o ensino de LE obrigatório para o 

ensino de 2 ° grau [...].” (PAIVA, 2003, p. 59). Mas o que parecia ser um avanço, não era 

uma grande evolução, tendo em vista que essa obrigatoriedade ainda era recomendada apenas 

se as condições permitissem, como aponta Costa (1987, Apud PAIVA, 2003 p.60):  

 

o fato de os legisladores federais deixarem à língua estrangeira apenas o 
caráter de "recomendação" de acréscimo ao currículo de 1° grau contribui 
de forma decisiva para que, como nenhum outro componente, a sua 
inclusão fique sujeita a casuísmos e conveniências do momento 

 

 Na sequência, nasce a LDB de 1996, onde a obrigatoriedade do ensino de Línguas 

Estrangeiras não seria apenas uma recomendação, mas se iniciaria desde o ensino 

fundamental até o médio. Na ocasião, a língua mais optada foi o inglês. Mas mesmo sendo 

obrigatório, o ensino de Línguas Estrangeiras ainda era limitado às condições da instituição 

de ensino, que segundo o documento, essas condições podiam dificultar o 

ensino/aprendizagem das quatro habilidades comunicativas, com exceção da leitura, que 

passou a ser trabalhada com exclusividade. Walker (2003, p. 41), aponta que: 

 

Convém lembrar, também, que as universidades brasileiras têm quase duas 
décadas de experiência no campo do ensino de inglês instrumental com 
estratégias de leitura, a partir do bem-sucedido Projeto Inglês 
Instrumental/Brazilian ESP Project, iniciado em 1980 sob a coordenação 
da professora M. Antonieta Celani da PUC-SP. Tal fato pode ter 
influenciado a escolha da leitura como habilidade principal a ser 
desenvolvida pelos alunos de 5º a 8° série e do ensino médio.  

 

O caminho já percorrido pelos direitos do ensino de Língua Estrangeira tem sido 

árduo e cheio de altos e baixos. Embora a LDB de 1996 enfatizasse a importância do ensino 

da língua inglesa na educação básica sendo direito de todo cidadão, a própria realidade de 

sala de aula era, e ainda é, um fator que dificulta esse ensino. Em relação a essas dificuldades, 

Polidório (2014, p. 342) aponta que: 

 

É impossível se ensinar língua inglesa em uma escola que tem turmas com 

30, 40 alunos. O que os professores geralmente fazem é trabalhar com o 
método Grammar Translation. Como um professor pode desenvolver uma 
aula de conversão com uma turma de 30 alunos com aulas que duram 45 
minutos? e se considerarmos os 15 minutos perdidos até que ele comece a 
dar sua aula, teremos então 30 minutos de aula. Assim, seria 1 minuto para 
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cada aluno. Se o professor fizer somente uma pergunta para cada aluno, 
alguns alunos terão que esperar até a aula seguinte para poderem participar. 
Nós estamos falando de uma língua internacional que milhões de pessoas 
falam no mundo. Partindo desse pressuposto, fica óbvio que o ensino de 
língua inglesa nas escolas deveria ser bem mais valorizado 

 

É evidente que o ensino de inglês ainda tem uma longa jornada até obter a devida 

valorização. Atualmente, esse ensino tem se tornado bastante necessário, principalmente se 

levado em consideração as exigências do mercado de trabalho e as novas tecnologias – que 

considerando o contexto atual, onde o mundo enfrenta a pandemia causada pelo COVID-19, 

elas se tornaram as formas mais viáveis para ensino e trabalho. E esse ensino, como aponta 

Santos, R (2011, p. 1) “[...] é oferecido em contextos diversos: universidades, faculdades, 

escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio, escolas de idiomas e internet.” 

Porém, na educação básica ainda há bastante limitações que vão desde a metodologia 

aplicada, até as condições oferecidas. Em relação as quatro habilidades linguísticas da língua 

inglesa, permanece até a atualidade, como citado no PCN, com foco na habilidade de leitura. 

 

2.2 A habilidade de leitura 

 

Entre as várias concepções de leitura, Leffa (1996) a interpreta como sendo um 

reconhecimento do mundo por meio de espelhos. E esses espelhos oferecem fragmentos, e a 

real leitura só acontece se o leitor tiver um conhecimento prévio desse mundo. Mas ao falar 

de espelho, o ângulo de quem estar a olhar deve ser levado em consideração. Com a leitura 

acontece o mesmo, o conhecimento do leitor a respeito do assunto que se está lendo é que 

dará o sentido. Há também várias formas de leitura. “Embora a leitura, na acepção mais 

comum do termo, processa-se através da língua, também é possível a leitura através de sinais 

não linguísticos. [...]. Não se lê, portanto, apenas a palavra escrita, mas também o próprio 

mundo que nos cerca.” (LEFFA,1996, p. 10),  

A leitura, tanto de palavras como qualquer outra, depende do olhar do leitor, Leffa 

(1996) exemplifica mais uma vez com espelhos, ângulo e objeto, já que o que se vê refletido 

depende do posicionamento de quem olha, sendo assim um processo de triangulação. 

 

Na sua acepção mais geral e fundamental, ler é usar segmentos da realidade 
para chegar a outros segmentos.  Dentro dessa acepção, tanto a palavra 
escrita como outros objetos podem ser lidos, desde que sirvam como 
elementos intermediários, indicadores de outros elementos.   Esse processo 

de triangulação, de acesso indireto à realidade, é a condição básica para que 
o ato da leitura ocorra. (LEFFA, 1996, p. 11) 
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 Há ainda duas definições restritas de leitura, Leffa (1996) as define como “leitura 

para extração de significado do texto” e “leitura para atribuição de significado ao texto”. Pela 

primeira entendemos que o texto é exato e absoluto, e cabe ao leitor, submisso a ele, apenas 

extrair suas informações. Na segunda entende-se que o significado para o texto está no leitor, 

e que um texto pode ter outras interpretações, dependendo de quem lê. Mas na verdade a 

leitura vai além dessas duas definições. 

 

[...] não basta nem mesmo somar as contribuições do leitor e do texto.  É 
preciso considerar também um terceiro elemento: o que acontece quando 
leitor e texto se encontram.  Para compreender o ato da leitura temos que 

considerar então (a) o papel do leitor, (b) o papel do texto e (c) o processo 
de interação entre o leitor e o texto. (LEFFA, 1996, p 17) 

 

  Leffa (1996) nos leva a entender que leitor e texto não são os únicos elementos para 

que a construção de significado flua na leitura. Quando há o encontro entre esses dois 

elementos, se faz necessário acrescentar um terceiro: o conhecimento prévio. Segundo Leffa 

(1996), a interação começa quando o leitor contribui com o texto, ainda que de forma 

inconsciente, usando seus conhecimentos prévios e interagindo com as informações da 

leitura para chegar a determinadas conclusões.  

É válido apontar também que no referente a leitura em línguas estrangeiras, no caso 

o inglês, há estratégias que são importantes no desenvolvimento do processo de leitura.  A 

esse respeito, temos duas muito conhecidas e utilizadas no inglês instrumental, que são: 

skimming e Scanning.  

Segundo Souza (2015, p. 15) “skimming é uma leitura rápida que se faz do texto para 

somente saber o assunto abordado. É uma visão mais geral do texto[...]” com essa técnica o 

leitor não precisa se aprofundar, ler e reler o texto para saber qual seu assunto, sendo 

necessário apenas uma leitura superficial para colher informações. Sobre Scanning, Souza 

(2015) nos diz que é um ligeiro olhar sobre o texto buscando-se dados específicos, sem que 

o leitor leia cada palavra contida nele. Ambas as estratégias auxiliam muito durante a leitura, 

a primeira também é ideal para rever um texto já conhecido e a segunda para encontrar uma 

informação específica. 

Por fim, temos, também, dois tipos de leitura a serem considerados ao se falar dessa 

habilidade. São elas: a leitura intensiva e a leitura extensiva. Para Kirsch et al (1978), a 

primeira consiste em ir mais fundo no texto, buscando uma melhor compreensão e 

informações para, por exemplo, futuros estudos sobre o assunto que a leitura aborda. A 
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segunda seria uma leitura voltada para fins, tanto recreativos, quanto educacionais e culturais. 

Esta se identifica pela velocidade e foco no conteúdo da leitura. São vários os aspectos 

envolvidos na habilidade de leitura que devem ser explorados pelo professor e alunos para 

fins da aprendizagem. 

 

2.3 O leitor (e a língua inglesa) 

 

Arana e Klebis (2015) acreditam que a leitura é capaz de fazer o leitor ter respostas 

para o mundo e contextualizar suas experiências com ele. A leitura é fonte de conhecimento, 

sem a leitura é impossível ter conhecimentos sobre determinadas coisas e desenvolver 

opiniões a respeito.  

 

O leitor tem sua visão de mundo, e é com ela que ele irá abordar o texto. Se 
não houver um ponto de encontro entre “o mundo que está na cabeça do 
leitor” e o “mundo que está no texto”, dificilmente haverá comunicação. Se 

não houver comunicação, tampouco haverá aprendizado. (FERRO; 
BERGMANN, 2013. p. 69) 

 

É importante despertar nos alunos o desejo de ler, pois se na leitura em língua materna 

se encontra dificuldades para envolver o aluno, a leitura em uma Língua estrangeira, no caso 

o inglês, será um desafio muito maior. É importante levar em consideração que o aluno que 

deseja aprender inglês almeja “[...] descobrir coisas por meio dele, conhecer pessoas [...], 

visitar lugares etc. [...] (FERRO; BERGMANN, 2013, p. 68). É importante não trabalhar a 

língua apenas como sistema linguístico, focando apenas em sua forma linguística, ainda que 

essa seja de suma importância. Deve-se envolver outros aspectos, como a habilidade de 

leitura.  

Para Ferro e Bergmann (2013), um agravante para o ensino de uma língua estrangeira 

é a associação de pensamento e palavra, ou melhor, a transferência de uma língua para a 

outra. Pois ao receber informações em outra língua (inglês), entrelaçamos noções de mundo 

e não apenas decodificamos o seu sistema, o que comprova que a leitura não é apenas 

receptiva. 

 

[...] O conhecimento que o estudante tem de sua língua materna, mais do 
que uma fonte de interferência, é uma referência sólida que deve ser 
utilizada para facilitar o seu processo de aprendizagem. A regra, portanto, 
é esta: partimos do que já sabemos, ou seja, do conhecimento (de mundo, 
de língua, de texto) que já temos para então abordar o que é novo. (FERRO; 
BERGMANN, 2013, p. 73) 
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Em uma definição mais voltada para a Semiótica Social, que busca estudar as trocas 

de mensagens, já que a leitura dá significado aos signos. “Nessa perspectiva, a escolha dos 

signos e a construção dos discursos são movidas por interesses específicos, que representam 

um significado escolhido através de uma análise lógica relacionada a um contexto social.” 

(SANTOS, 2011, p. 2). Então o emissor elabora a mensagem conforme o interessa, e quem 

recebe também seleciona o que será interpretado. Podemos ter um signo ou vários signos 

quando falamos de uma mensagem. Segundo Santos (2011), a escolha de signos é 

socialmente motivada por significados políticos e sociais e para elaboração de uma 

mensagem não é necessário se limitar a fala, escrita ou imagem, mas pode-se incluir tudo, e 

a Multimodalidade trabalha esses modos semióticos, verbais e não verbais, que compõem o 

texto. Para Gomes, Barbosa, Lima e Gomes (2019), a Semiótica Social trás aberturas para 

correlacionar outros domínios do conhecimento, como o linguístico, que potencializa 

investigações e análises nas leituras de textos multimodais. 

 

2.4 Leitura e multimodalidade 

 

É necessário, para entender a multimodalidade, que a escola e os professores 

capacitem seus alunos. Considerando a Pandemia do COVID-19 que nos acomete e a 

evidente importância do uso de tecnologias para, por exemplo, estudo e trabalho, as formas 

de realização de leituras também sofrem mudanças, o que nos leva a pensar mais a respeito 

das linguagens que ultrapassam a escrita, e entender que é necessário incentivar nos alunos 

a prática de leitura e também desenvolver o letramento crítico, afinal em um mundo 

globalizado (e hipermodernizado)  “[...] objetivar uma educação multimodal e multiletrada é 

pensar em uma educação crítica[...].” (FRANCESCON; RORATO,2017, p. 270). Dessa 

forma, o leitor não estará preso apenas ao que está visível aos olhos ou o que apenas é 

mostrado pela leitura como verdade absoluta, mas será capaz de analisar; conforme seus 

conhecimentos e de forma crítica, e assim extrair dela ainda mais conhecimento. Gomes et 

al (2019, p. 107) nos diz que: 

 

Com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, os alunos convivem com 
linguagens múltiplas na televisão, no computador, em dispositivos portáteis etc., o 
que acaba instigando pesquisas interessadas em investigar o aprendizado da leitura 
de textos que aliam os mais diversos modos semióticos. Os padrões de textos 
multimodais requerem uma forma de leitura na escola que valorize a representação 
do mundo que o aluno traz para a sala de aula e não apenas impor a forma de 
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representação feita através do código escrito como única ou mais eficiente. Para 
tanto, professores e alunos podem valer-se de estratégias de ensino que enfatizam 
uma leitura multimodal, trazendo para a sala de aula textos que mesclam imagens, 
sons, gestos, escrita e outros modos semióticos.  

 

E sobre essas múltiplas linguagens, Francescon e Rorato (2017) acreditam que os professores 

devem oportunizar aos alunos o conhecimento sobre elas, assim como o acesso, e assim conduzi-

los ao engajamento crítico. É importante abrir caminho para que o aluno, por exemplo, questione o 

texto e o que ele está trazendo, não se satisfazendo apenas com seu significado imediato, pois “[...] 

na perspectiva dos letramentos, compreender, interpretar, julgar criticamente, assim como produzir 

seus próprios textos, contribuí para uma mudança efetiva na vida dos alunos, dentro e fora da escola 

[...]” (GOMES et al, 2019, p. 101). É necessário levar aos nossos alunos o mundo dos 

multiletramentos, para que assim possam expandir seus conhecimentos e ter suas ideias próprias, 

não se limitando apenas ao que está na íntegra. 

 

[...] ensinar multiletramentos significa ensinar a usar a linguagem no dia a dia, já 
que os indivíduos se deparam com letreiros luminosos, outdoors, panfletos, jornais, 
fotos, grafites, hipertextos, mangás, emoticons, emojis, fotografias, filmes, gestos 
e outros elementos imagéticos e sonoros que evidenciam os diversos modos de 

apresentação da linguagem para a comunicação entre seus usuários[...] (GOMES 
et al, 2019, p. 101) 

 

Em suma, é importante não esquecer que, com o passar dos anos, a visão do que é texto tem 

mudado, prova disso está na leitura visual, pois lemos imagens e delas adquirimos conhecimentos. 

Afinal, “[...] ler a imagem é buscar também os dizeres implícitos construídos com os mais diversos 

propósitos comunicativos [...]” (GOMES et al, 2019, p. 91). Nesse tempo de tecnologia e 

multimodalidade, ainda mais evidenciado pelo contexto de pandemia do COVID-19 em que o 

mundo se encontra, dependemos dos mais variados meios tecnológicos para a interação, trabalho e 

ensino, é essencial o letramento visual.  

 

2.5 As TICs no ensino da língua inglesa 

 

Com os avanços tecnológico, aprender uma segunda língua, como o inglês, tornou-se 

ainda mais fácil, assim como estudar as demais matérias. A aprendizagem não se limita mais 

apenas ao ambiente de sala de aula, mas é alcançada de forma satisfatória pelos meios 

digitais, cabendo a escola preparar o caminho e praticar novos letramentos com seus alunos. 

Como cita Franco (2018), o uso das tecnologias permite que a escola atenda demandas sociais 

e culturais relacionadas a estudos específicos sobre cultura arte e ciências. O que reforça o 
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quanto é importante que nossos alunos estejam preparados a respeito dos multiletramentos, 

para que assim possam desenvolver seus próprios pensamentos críticos. 

Aprender inglês através dos meios digitais na atualidade é uma realidade tangível. 

Principalmente por meio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), que 

segundo Franco (2018), dispõem de conteúdos midiáticos que vão além do tempo e espaço 

permitindo que o ensino e a aprendizagem possam ir além do contexto escolar. As novas 

tecnologias possibilitam uma variedade de conhecimentos que não se limitam a sala de aula, 

nesse caso “[...] percebe-se que a utilização das ferramentas tecnológicas vem ampliando as 

possibilidades de aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades comunicativas de 

maneira significativa.” (SANTANA, et al, 2017, p. 205). As informações e conhecimentos 

estão cada vez mais acessíveis, e nos últimos tempos tem sido ainda mais evidente, 

considerando o período atual em que o mundo enfrenta uma condição de isolamento social 

motivado pela pandemia do COVID-19 com alterações significantes sofridas pela sociedade. 

 

[...]isso envolveu mudanças repentinas forçadas em muitas esferas de 
nossas vidas sociais, incluindo trabalho, aprendizagem, lazer, paternidade, 

realização de rituais, cuidados, relações interpessoais e institucionais.  Da 
participação numa reunião de trabalho, à compra de comida, do convívio à 
escola, da higiene básica em casa à saída de casa, as regras e práticas que 
conhecíamos e que nos vinham naturalmente, já não valem (ADAMI et al, 
2020, p.5, tradução nossa) 

 

E nessas circunstâncias, a escola depende das TICs para levar suas aulas aos alunos 

através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como as plataformas Moodle e 

Google Classroom. E também vale lembrar que, segundo Demo (2011, Apud FRANCO, 

2018, p. 3), “a tecnologia como recurso educacional é um fato da atualidade, não cabendo 

mais ser discutida sua presença ou não na escola: o que se discute agora são as formas como 

tais recursos devem ser aplicados, de forma a atingir os melhores resultados.” O uso das TICs 

já é parte da realidade, e tem sido fundamental no dia a dia, não só de aluno e professor, de 

todos. Pois como afirma Franco (2018 p. 5-6), 

 

[...]promover o ensino de LI em um contexto caracterizado pelas TIC pode 
trazer diversas vantagens, considerando ainda que as TIC permitem um 
contato real com a língua alvo, por meio de músicas, textos, vídeos, com os 

quais se faz possível a aproximação das aulas à realidade na qual os alunos 
estão inseridos. 
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Sendo assim, no que se refere a aprendizagem da língua Inglesa por meio das TICs, 

as possibilidades são múltiplas. Por intermédio de computadores e smartphones são várias 

as opções que nos possibilitam aprender o inglês, como redes sociais votadas para esse fim 

(que é o caso do Busuu, que oferece um curso gratuito limitado e um pago mais completo), 

canais no YouTube e aplicativos próprios para o ensino da língua.  Em meio as várias opções, 

existem também uma gama de sites multimodais destinados ao ensino de inglês, desde o 

básico ao mais avançado, como é o caso dos sites Duolingo, Story Nory, e também o Elllo. 

O site Duolingo, que também oferece um aplicativo para smartphone, é uma das 

opções gratuitas de aprender inglês e a mais optada no Brasil. Ele dispõe exercícios de prática 

diárias com metas para avanço conforme o desempenho do aluno. Oferece atividades 

multimodais que põem em prática as quatro habilidades linguísticas da língua Inglesa, pois 

são compostas de textos, imagens, áudios e perguntas que devem ser respondidas por escrito 

ou por meio da fala do participante. Por outro lado, o Story Nory, também multimodal, se 

mostra diferente do Duolingo. Ao contrário do primeiro, esse é um site mais voltado para o 

público infantil. Nele dispomos de histórias na língua Inglesa, por escrito e por áudio, com 

imagem que acompanham os textos. Com seu uso é possível trabalhar a pronúncia, a escuta 

e a leitura, assim como enriquecer o vocabulário. E por fim, o site Elllo, oferece enumeras 

atividades multimodais grátis para níveis de aprendizagem iniciantes, intermediários e 

avançados da língua inglesa. Suas atividades são compostas de vídeos, áudios, imagens, 

textos e questões, de forma a trabalhar variados conteúdos, desde a prática das quatro 

habilidades linguísticas até gramática. O Elllo também oferece aos interessados um 

aplicativo para smartphones. 

Por fim, é válido apontar que, embora as TICs sejam uma ferramenta que auxilia o 

ensino e a aprendizagem para além da sala de aula, “[...]pensar que o computador possa 

substituir o docente é uma ideia irreal.  O que acontece é que existe a necessidade de 

reestruturação do professor no momento tecnológico e educacional da atualidade, de forma 

que sua atuação seja como sujeito e não objeto.” (FRANCO, 2018, p. 4). Dessa forma, se faz 

necessário que o professor seja capaz de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos e 

não permanecer focado apenas aos recursos básicos de sala de aula: o giz e o livro didático, 

mas ampliar e aplicar seus conhecimentos, para assim somar ainda mais no processo de 

ensino/aprendizagem. 
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2.6 O livro didático de língua estrangeira  

 

Para Dias (2009), mesmo que CD-ROMs, DVD e as TICs sejam importantes na 

aprendizagem da língua estrangeira, o livro didático ainda é a alternativa mais possível nas 

escolas públicas da educação básica, sendo essencial para a interlocução professor/aluno e 

conteúdo. Também é importante ter em mente que no processo de ensino/aprendizagem de 

qualquer disciplina, inclusive língua inglesa, o livro didático é um auxiliar valioso, embora 

não o único recurso à proporcionar conhecimentos.  É de suma importância que o professor, 

responsável pela escolha do material, possa avaliar de forma mais cuidadosa o livro a ser 

adotado, pois “para docentes de inglês, em específico, ele é fonte, agente, facilitador, suporte, 

organizador, atração, guia, curso, mercadoria e possibilidade.” (SILVA, R., 2017, p. 143-

144). Um livro escolhido sabiamente oferece mais qualidade de ensino e possibilita um 

aproveitamento ainda melhor do ano letivo. 

Em relação ao acesso ao livro didático aos alunos e professores, o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) é responsável pela intermediação entre o material e seu 

destinatário, pois os livros são encomendados e produzidos, mas, antes de seu destino, são 

avaliados na primeira triagem e se aprovados, “[...] são avaliados pedagogicamente pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), a qual escolhe os especialistas que analisam as 

obras. [...]” (SILVA, R., 2017, P. 139). Existem alguns critérios a serem levados em 

consideração no momento de escolha. Oliveira et al (1854, apud TILIO, 2008)” [...] 

distinguem três aspectos a serem analisados em um livro didático: o pedagógico, o 

econômico e o político, no qual se encontram também o social e o cultural”. Por isso, 

considerando as diversas opções de materiais que o mercado oferece, é importante que o 

professor escolha bem, pois o livro será seu suporte durante todo o ano letivo, trazendo 

diversos conhecimentos e ideologias. 

O livro didático normalmente é parte de coleções destinadas ao ensino fundamental 

ou médio, podendo ser nacionais ou estrangeiros. Atualmente esses materiais têm se voltado 

para abordagens ancoradas nas multimodalidades e costumam trazer com eles CDs que 

auxiliam na realização de suas atividades. Mas é importante ter em mente que “[...] não  existe  

um  material  perfeito  que  atenda  as todas  as  condições  de  aprendizagem”  (FELICIANO, 

2015, p. 39), ou seja, é preciso ir além do livro para garantir um processo de 

ensino/aprendizagem mais eficaz, cabendo ao livro “[...] tornar-se um  mediador  entre 

professor  e  aluno,  corroborando  no  trabalho  que  perpassa  pelas  competências  
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linguísticas, discursivas  até  o  pensamento  crítico,  como  exercício  social.” (FELICIANO, 

2015, p. 41). Dessa forma, proporcionar ao professor espaço para sua atuação nesse processo.  

Vale lembrar também que o livro Didático deve atender as expectativas do aprendiz 

e adequar-se à sua realidade (TILIO, 2008), o que reforça a necessidade de uma avaliação 

antes da escolha para que não haja prejuízo no aprendizado pelo distanciamento da realidade 

proposta pelo material adotado com a realidade dos aprendizes. Dias (2009, p. 202) também 

aponta que: 

 

[...]a avaliação feita pelo professor pode ainda revelar lacunas que podem 
ser preenchidas com material complementar de sua própria produção, ou 

com materiais fotocopiáveis ou ainda com os recursos da Internet, caso isso 
seja possível em seu contexto de atuação. 

 

 Esse é um pensamento que reafirma a necessidade de avaliação do livro didático por 

parte do professor, para que assim seu planejamento de aulas possa suprir as necessidades da 

aprendizagem.  
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CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Apresentamos, neste capítulo, a metodologia utilizada nesta pesquisa. Segundo 

Andrade (1993), “metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca do conhecimento.” Dessa forma, apontaremos os procedimentos utilizados para 

realização deste trabalho, evidenciando os seguintes pontos: caracterização da pesquisa, 

objeto de pesquisa e constituição do corpus, instrumento e procedimentos utilizados para a 

coleta de dados, e procedimento de análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Nossa pesquisa investiga o posicionamento da leitura no livro didático da 1ª série do 

Ensino Médio, Way to Go, dos autores Claudio Franco e Kátia Tavares e publicado pela 

Editora Ática, adotado desde 2018 pela Escola Estadual desembargador Sinval Moreira Dias, 

na cidade de Pilões/RN. Nesta proposta procuramos analisar e proporcionar uma visão mais 

clara das atividades de leitura propostas pelo livro didático em questão e como acontece seu 

uso, segundo o professor, assim como suas abordagens e formas de trabalhar essas leituras 

para o ensino/aprendizagem da língua inglesa. Dessa forma, buscamos informações sobre a 

leitura e seu papel em sala de aula.  

Nossa pesquisa é um estudo de caso, o que segundo Paiva (2019): 

 

Estudo de caso é um tipo de pesquisa que investiga um caso particular 
constituído de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em um contexto 
específico. É um estudo naturalístico porque estuda um acontecimento em 

um ambiente natural e não criado exclusivamente para a pesquisa. 

 

Para sua realização utilizamos também a abordagem qualitativo-explicativa. Creswell 

(2007), aponta que na pesquisa qualitativa o pesquisador busca construir seu entendimento a 

respeito de determinado assunto, que não foi muito escrito sobre, com base nas informações 

adquirida por meio de um participante da sua pesquisa. E Xavier (2010, p.46), nos diz que a 

pesquisa explicativa é: 

 

[...] aquela que busca detalhar os registros realizados por meio de análise 
meticulosa, divisão do objeto investigado em diversas partes, interpretação 
fina das possíveis motivações e suas consequências, procurando relacionar 

os fatores determinantes para tais. 
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Assim, com essa abordagem, o pesquisador tem a oportunidade de ir mais a fundo e 

detectar pontos que possam auxiliar ou interferir no processo de ensino/aprendizagem. 

 

3.2 Objeto de pesquisa e constituição do corpus 

 

  Nesta pesquisa, tivemos como objeto de estudo a língua inglesa através da habilidade 

de leitura durante o ensino remoto. Ensino esse proporcionado pela situação de pandemia 

causada pelo COVID-19. 

Como corpus de nossa pesquisa tivemos o livro didático Way to Go, utilizado nos 

últimos três anos (2018, 2019 e 2020) pela rede pública da cidade de pilões/RN. Também o 

relato de um(a) professor(a) sobre o trabalho realizado com uma unidade do livro. 

 

3.3 Procedimento para coleta de dados e instrumento utilizado  

 

O procedimento utilizado para coleta de dados foi a análise dos exercícios de leituras 

das unidades 1. Studying with thecnology, 4. Feel the image, feel the feeling e 5. Old heroes, 

new heroes, do livro Way To Go e um relato de experiência do(a) professor(a) que trabalhou 

o material durante o ano letivo de 2020. A partir da coleta de dados do nosso material de 

análise, examinamos como é abordada a leitura, assim como a estrutura de seus exercícios. 

Por fim, através da unidade selecionada do livro adotado, buscamos do(a) professor(a) um 

relato de como ele(a) empregou esse material durante as aulas remotas. 

Neste relato de experiência, ele(a) nos explica como procedeu o trabalho com a 

unidade, como foram realizados os exercícios de leitura por ele(a) proporcionado(a), tanto as 

convencionais(escritas) quanto as multimodais(imagéticas) e como se deu a interação nesse 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

3.4 Procedimento de análise dos dados 

 

Pensando na prática da leitura e nas contribuições que ela pode oferecer aos alunos 

de língua Inglesa, tanto em vocabulário como em variados conhecimentos linguísticos e 

extralinguísticos, analisamos as unidades 1, 4 e 5 do livro Way to Go.  

Inicialmente, nosso foco foi analisar apenas três unidades selecionadas pelo 

professor. Nelas observamos como estão posicionadas suas leituras e imagens e como se 
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apresenta ao aluno/leitor, de modo que foi possível perceber se há ou não recursos 

multimodais em sua proposta. 

Na sequência, baseando-se nos pressupostos teóricos e críticos apresentados 

anteriormente, analisamos um relato de experiência do(a) professor(a) que as utilizou em seu 

trabalho durante o período de ensino remoto no ano de 2020.  Analisamos, no relato, as 

informações a respeito de como ocorreu o trabalho com as atividades de leitura, comparando 

com a proposta do livro para esses exercícios e as possíveis interferências causadas pela 

modalidade de ensino utilizada. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Apresentamos, neste capítulo, o corpus da nossa pesquisa, assim como a análise dos dados 

coletados, observações e resultados. Dividimos o capítulo em tópicos, sendo o primeiro 4.1 

Conhecendo o livro didático Way to Go, destinado a descrição do Livro didático escolhido e seus 

conteúdos; em seguida temos o tópico 4.2 Unidades selecionadas do livro Way to Go pelo(a) 

professor(a) para análise, onde apresentamos e analisamos as três unidades selecionas seguidas de 

um relato do(a) professor(a) colaborador(a); e por último o tópico 4.3 Resultados da pesquisa, 

onde apresentamos as conclusões a que chegamos. 

 

4.1 Conhecendo o livro didático Way to Go 

 

Nosso corpus escolhido para essa pesquisa, o livro didático Way to Go, volume I, faz parte 

de uma coleção de três volumes voltados para a primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. 

A coleção foi publicada em 2016 pela Editora Ática e tem como autores Claudio Franco e Kátia 

Tavares.  

Embora suas atividades procurem trabalhar às quatro habilidades linguísticas (listening, 

speaking, reading e writing), essa é uma coleção que se volta ainda mais para a leitura. Esse fato se 

constata desde suas primeiras páginas, já que encontramos espaços intitulados como Understanding 

instructions in English e Tips into practice, dedicados a orientar o aluno sobre termos usados, dicas 

e técnicas de leitura e atividades para exercitar esse conhecimento, como podemos notar na figura 

abaixo, encontrada na página 18: 
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Figura 1 

 
Fonte: Way to Go 

 

A coleção também traz consigo um CD contendo áudios referentes a maioria das atividades 

nela contidas. Ferramenta essa que auxilia tanto na prática do listening quanto na do reading, 

oferecendo ao aluno a oportunidade de acompanhar a leitura e conhecer a pronúncia de palavras que 

ainda lhes são desconhecidas, podendo proporcionar, também, novas aquisições para o vocabulário 

do aluno. 

O livro Way to Go dispõe, ao todo, de oito unidades com variados temas interdisciplinares. 

Cada unidade aborda, de forma multimodal, com textos escritos e imagéticos, um assunto 

contemporâneo ou histórico, são eles: 1. Studying with thecnology, no qual os objetivos são discutir 

o uso das tecnologias, aprender sobre o Present Simple tense e sobre infográficos. 2. Save the world! 

Go green!, que objetiva discutir práticas sustentáveis, aprender o uso do Imperative e explorar 

mapas mentais. 3. Traveling around Brasil. essa unidade tem por objetivo discutir sobre viagens 

pelo Brasil, aprender o Present Continuous tenses e suas diferenças em relação ao Present Simple, 

assim como aprender Question Words, Possessive Adjectives e explorar manchetes de jornais e 

revistas. 4. Feel the image, feel the feeling, tem o propósito de discutir sobre sentimento e arte, 

aprender o uso dos Modal Verbs: may, might e could, identificar Nouns, Adjectives e verbos 

terminados em ing e, também, explorar descrições de imagens. 5. Old heroes, new heroes, essa 

unidade tem o intuito de discutir sobre novos e velhos heróis, aprender o uso do Past Simple tense 

e o uso dos Object Pronouns, tal como explorar biografias. 6. Inventions and discoveries, no qual 

o propósito é discutir sobre invenções e descobertas, aprender o uso do Past Continuous tense e, 

também, sua diferença a respeito do Past Simple, bem como explorar linhas do tempo. 7. Have fun 
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and get fit, que objetiva discutir sobre games, tecnologias e saúde, aprender sobre Relative 

Pronouns: which, who e that e, também, análises de games. Por fim, a unidade 8. Express yourself 

in words, no qual o propósito é discutir sobre poesias e sentimentos, aprender o uso do Future com 

Will e explorar poemas. 

O livro didático também proporciona, a cada duas unidades, um Review. É nesse conteúdo 

extra, com leituras, linguagens em uso e questões de ENEMs anteriores, no qual o estudante tem a 

oportunidade de rever os temas e assuntos trabalhados, colocando em prática e avaliando o que 

aprendeu. 

 Ao final de cada Review se encontra uma parte de uma proposta de projeto interdisciplinar, 

de duas partes, a ser trabalhado em grupos. Nessa proposta, o aluno tem a chance de exercitar a 

prática de trabalho em equipe, colocar em ação os seus conhecimentos a respeito do tema abordado 

e utilizar de meios digitais e tecnológicos para sua execução e apresentação, como apresenta a figura 

a seguir: 
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Figura 2 

 
Fonte: Way to Go 

 

Por fim, o material dispõe de seções extras, contendo: a) Language Reference and Extra 

Pratice, para revisão dos conteúdos linguísticos trabalhados e práticas com exercícios; b) Irregular 

Verbs, contendo uma lista dos verbos irregulares; c) Extra Activities, para atividades adicionais 

sobre os conteúdos abordados; d) Studying for ENEM, um simulado com 30 questões para o 

ENEM; e) Glossary, com o significado de palavras e expressões usadas no material; f) Index, 

contendo os tópicos gramaticais trabalhados; e, por último, g) Bibliography, com a bibliografia 

utilizada no livro.  
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4.2 Unidades selecionadas do livro Way to Go pelo(a) professor(a) para análise 

 

 A coleção Way to Go foi adotada pela rede pública de ensino da cidade de Pilões/RN, desde 

o ano letivo de 2018. Do primeiro volume da coleção, para análise dos exercícios de leituras, foram 

selecionadas três unidades trabalhadas, de forma remota, durante o ano letivo de 2020 são elas: 1. 

Studying with thecnology, 4. Feel the image, feel the feeling e 5. Old heroes, new heroes.  

Na unidade 1. Studying with technology, temos como foco o uso das tecnologias no 

cotidiano da sociedade atual. A unidade se inicia com imagens relacionadas ao tema, propondo uma 

discussão preambular sobre ele, o que permite ao aluno interpretar e raciocinar a respeito de seus 

conteúdos, desenvolvendo assim sua visão crítica, pois como argumenta Gomes et al (2019), a 

leitura de imagens busca significados escondidos para diversos propósitos de comunicação. 

Na seção Reading, página 24, temos mais uma leitura multimodal a respeito das tecnologias 

em sala de aula. O texto contém imagens e palavras, o aluno pode ler o enunciado escrito e, 

complementar as informações extraindo significado das imagens, utilizando o letramento visual. 

Sobre isso, Gomes et al (2019), nos fala que os textos multimodais necessitam que a escola 

proporcione uma leitura que valorize a representação de mundo traga pelo aluno para a sala de aula, 

de forma que se faça uso, não somente da escrita, mas também imagens, gestos e sons, pois ensinar 

multiletramentos é ensinar a utilizar a linguagem no dia a dia.  Podemos ver o texto mencionado na  

figura 3: 
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Figura 3 

 
Fonte: Way to Go 

 

 

Antecedendo o texto, Technology in  the Classroom, na página 23, encontra-se uma seção 

pré-textual, Before Reading, resumida em um questionario preparando o aluno para a leitura do texto 

seguinte. As questões abordam a respeito do assunto da próxima leitura, sua importância  e se o 

aluno tem familiaridade com o tema. Sugere que o aluno vá a próxima página e vizualize seu 

conteúdo (fotos, titulo e layout) para extrair informaçoes sobre o que será lido. Ao final da seção, 

com base no que o aluno observou, é questionado sobre o que ele espera ser abordado no texto. 

Seção essa que também infuencia o desenvolvimento do letramento visual. 

Após o texto da página 24, encontramos mais três seções relacionadas a leitura realizada. 

São elas: Reading for general comprehension, pergutando sobre as plavras-chave do texto e sua 

intençao, sendo questões simples que provam se o leitor compreendeu, de forma mais geral, o que 

leu;  Reading for detailed comprehension,  esta traz questionamentos específicos sobre a leitura, 

como: intenções, motivos, e obstáculos. Assim sendo, é possivel determinar se o aluno realmente 

compreendeu o texto ou, até mesmo, se ele tem conhecimento sobre o assunto abordado; por fim, 
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Reading for critical thinking, essa traz questionamentos sobre a leitura e informações nela contidas, 

despertando no aluno seu pensamento crítico, induzindo-o a expressar sua opinião e argumentar a 

respeito através de seus conhecimentos prévios sobre o assunto. 

Podemos ver as seções citadas na figura a seguir: 

Figura 4 

 
Fonte: Way to Go 

 

Na sequência, a unidade traz ao aluno outras seções, como: Vocabulary study, que 

proporciona ao aluno trabalhar o vocabulário voltado para tecnologia; Linguage in use, que trabalha 

conteúdos gramaticais, no caso Present simple (afirmative and negative forms), explicando e 

questionando a respeito; a seção Listening and speaking, proporcionando ao aluno, com ajuda do 

CD que acompanha o material, trabalhar a esculta e pronuncia, pondo na prática as palavras e 

expressões utilizada até o momento; também a seção Writing, sugerindo leitura de infográficos e a 

produção e apresentação de um pelo aluno; por último, Looking ahead, na qual mais uma vez o 

aluno tem a oportunidade de utilizar-se de letramento crítico e expor sua opinião a respeito da 

exclusão digital, suas prováveis causas, usos da tecnologia na aprendizagem e seus benefícios, e 

possíveis formas de utilizar a tecnologias para aulas de diferentes disciplinas.  

A segunda unidade selecionada foi a quarta, Feel the image, feel the feeling, que segue o 

padrão idêntico ao da primeira unidade. O seu foco está voltado para a arte, e em seu início, na 
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página 69, encontram-se imagens de variadas pinturas famosas, dando espaço para que seja possível 

discutir em sala de aula sobre alas. 

Nessa unidade, a seção Reading se encontra na página 72, com o texto Is crying good for 

you? que diferente do Reading da primeira unidade, é composto por escrita contendo apenas uma 

imagem, podendo proporcionar várias palavras e termos variados para acrescentar ao vocabulário 

do aprendiz. O texto fala a respeito do choro e, através de um ponto de vista mais científico, explica 

a razão de chorarmos, sobre os sentimentos envolvidos no ato, a respeito de mulher chorar mais e 

sobre o possível choro de alegria. Podemos ver o texto na figura abaixo:  

Figura 5 

 
Fonte: Way to Go 

 

Embora seja uma leitura predominantemente escrita, analisando a imagem, em que uma 

mulher chora e cada lágrima tem sua representação, associada a leitura, é possível que o aluno venha 

a deduzir sobre o que o texto discorre, pois como cita Lefa (1996, p. 11) “[...] tanto a palavra escrita 

como outros objetos podem ser lidos, desde que sirvam como elementos intermediários, indicadores 

de outros elementos [...]”. Os pontos destacados em verde no texto também orientam o aluno a 

respeito do que se está lendo. 

A seção Before Reading, que antecede o texto, inicia fazendo com que o aluno reflita a 

respeito do tema a ser lido. Nela o aluno é questionado se acredita ser possível chorar por bons 

sentimentos, as razões e ocasiões que os fazem chorar e sobre o que pensam a respeito de quem 

chora mais, homem ou mulher. Induz, assim como visto na primeira unidade, que o aluno vá até a 
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página seguinte e visualize imagens e título, questionando na sequência se o leitor acredita ser bom 

chorar, se a imagem é arte e o que ela representa. A seção também questiona a respeito do que o 

aluno espera encontrar em cada parte destacada no texto, assim como encontrar palavras específicas. 

No pós-leitura, página 73, temos, Reading for general comprehension, questionando sobre 

o título do texto e sua ideia principal; Reading for detailed comprehension, perguntando a respeito 

dos benefícios de chorar que o texto aponta, pedindo fragmentos que sustentem argumentos citados 

e uma questão de verdadeiro ou falso sobre a leitura; na página 74, Reading for critical thinking, 

leva aos alunos discutirem em sala de aula a respeito de controle de emoções, expressão de 

sentimento de homens e mulheres, se os homens devem segurar o choro, o que faria se presenciasse 

um amigo ou amiga chorando e, se as artes representam os sentimentos de homens e mulheres de 

forma diferente; por fim, Vocabulary study, trabalhando os marcadores de discurso por meio de 

citações e palavras específicas. 

A seção Language in use, traz lições sobre: -ing: noun adjective or verb, e entre elas está o 

exercício 2, que embora voltada para fins gramaticais, trabalha a leitura escrita.  Este contém três 

imagens de pinturas famosas acompanhadas de textos sobre elas. O primeiro, The scream, do artista 

Edvard Munch; segundo texto, Sleep, de Salvador Dali; e por último, Mona Lisa, de Leonardo da 

Vinci. Essa é uma seção que se mostra interdisciplinar, tendo em vista que outras matérias tendem 

a proporcionar conhecimentos a respeito dessas artes, como podemos observar na figura abaixo. A 

seção segue trabalhando modal verbs: may, might e could.  
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Figura 6 

 
Fonte: Way to Go 

 

Para finalizar a unidade, temos as seções: Listening and speaking, que no primeiro exercício 

faz uso do conhecimento prévio dos alunos a respeito do artista Vincent Van Gogh, para que, por 

meio do que sabem, possam afirmar se as palavras e expressões colocadas na atividade 

correspondem ao pintor. Do segundo ao quinto exercício, se faz necessário o uso do CD, o que 

proporciona ao aluno a oportunidade de desenvolver o listening. Os exercícios seguintes sugerem 
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uma entrevista entre os alunos em sala de aula, sobre suas experiencias e gostos relacionados a arte; 

a seção Writing, sugerindo a criação de uma descrição escrita a respeito de uma arte, artista ou 

movimento; para encerrar a unidade, Looking ahead, leva o aluno a refletir a respeito do que a 

unidade trabalhou questionado acerca de seus pontos de vista. 

A unidade cinco, página 89, Old heroes, new heroes, tem seu foco voltado para um assunto 

que, como mencionado por Tilio (2008), se adequa a realidade e expectativa dos alunos, os heróis 

do passado e os do presente. Assim sendo, como percebemos nas unidades anteriores, esta começa 

seguindo o padrão multimodal de imagens relacionadas ao tema, o que proporciona um momento 

de interação na sala de aula, baseado em seus conhecimentos sobre o assunto. 

A seção Reading dessa unidade encontra-se na página 92, com o texto Ayrton Senna: 1960-

1994 — Race car driver, contando um pouco da história de Ayrton Senna, o piloto que foi 

considerado herói no passado. É um texto escrito que contém apenas uma foto de Senna. Segundo 

Ferro e Bergmann (2013, p. 69) “leitor tem sua visão de mundo, e é com ela que ele irá abordar o 

texto[...]”, e na página 91, a seção Before Reading desta unidade traz três exercícios, o primeiro 

questiona o aluno a respeito do que sabe sobre o piloto, no segundo sugere que o aluno observe a 

leitura, imagem e título para responder questões simples com informações que podem ser extraídas 

da leitura. Por fim, através de uma lista de itens, é questionado a respeito de quais o aluno espera 

encontrar no texto, como mostra a figura abaixo: 

Figura 7 

 
Fonte: Way to Go 
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Das páginas 93 a 94 estão as seções Reading for general comprehension, Reading for 

detailed comprehension, Reading for critical thinking e Vocabulary study. A primeira questiona 

a respeito de qual frase citada está ligada a ideia central do texto, na segunda seção encontramos 

três exercícios, sendo o primeiro com a proposta de ligar fatos, sobre o piloto, a datas e números. 

Na sequência, temos um “verdadeiro ou falso”, no terceiro exercício é pedido uma releitura do texto 

para responder as questões que se seguem. Na penúltima seção é pedido que se discuta, em sala, 

sobre o papel da família na vida de Ayrton Senna e sobre o que se aprendeu com sua história e, por 

fim, na última seção temos um exercício onde fragmentos do texto devem ser completados com as 

sentenças sugeridas. 

Em Language in use, página 94, é trabalhado o Past simple por meio de oito exercícios. 

Nesta seção, no exercício 5, páginas 95 a 96, ainda trabalhando gramática, traz mais informações 

sobre os velhos heróis e os novos por meio de quatro textos escrito acompanhados de imagens, dos 

que são referentes as leituras, no caso, Athena, Zeus e, Batman e Captain America. São imagens 

que possibilitam que o aluno, ao observá-las, consiga extrair informações a respeito da leitura ao 

seu lado. Dos exercícios 9 ao 12, a seção passa a trabalhar object pronouns. 

Por fim, assim como as duas unidades anteriores, temos: Listening and speaking, com mais 

exercícios, em sua maioria, auxiliados pelo CD. São exercícios sobre o tema, que como visto antes, 

proporcionam trabalhar as habilidades linguísticas da língua; writing, sugerindo a escrita de uma 

biografia sobre alguém considerado herói e expô-la ao final; por último, a seção  Looking ahead, 

levando o aluno a refletir sobre os verdadeiros heróis atuais em nossa sociedade e suas dificuldades 

enfrentadas diariamente.  

 

4.3 Relato do(a) professor(a) colaborador(a) a respeito do trabalho remoto com as unidades citadas 

 

 O ano de 2020 se mostrou, inesperadamente, difícil. Com a situação de pandemia, causada 

pelo vírus COVID-19, as pessoas, em todo o mundo, se viram obrigadas a se resguardar. Houve 

mudanças repentinas e forçadas, incluindo trabalho, realização de rituais, lazer, vida social em 

completo, assim como na aprendizagem. As regras e as práticas antes conhecidas e naturais, não são 

mais validas. (ADAMI et al, 2020). As unidades citadas foram escolhidas pelo(a) professor(a) 

colaborador(a) dentre as que foram trabalhadas durante as aulas no ano letivo de 2020, de forma 

remota, pela necessidade de distanciamento social. 
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 Segundo o relato, a respeito do ensino de língua inglesa remoto, produzido pelo(a) 

professor(a) para a realização dessa pesquisa, encontrado completo em anexo, “As escolas tiveram 

que adaptar a forma como conduzem suas aulas e utilizar com mais frequência as ferramentas on-

line (WhatsApp, Escola Digital do SigEduc, youtube e em especial o Google Meet), a fim de 

continuar levando conhecimento aos alunos enquanto eles permanecem seguros em suas casas. Mas, 

o percurso dessas aulas tem sido um grande desafio para toda a comunidade escolar.”  Percebemos 

através desse trecho que para alcançar seus alunos, a escola tem feito uso tanto de redes sociais 

convencionais quanto ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), porém esses recursos ainda 

acarretam dificuldades, e uma delas é a inclusão digital. As tecnologias ainda não fazem parte da 

realidade de inúmeras pessoas, mesmo que atualmente os números de usuários tenham crescido. 

 Mas as dificuldades de ensino não se resumem apenas ao acesso as tecnologias. Foi relatado 

também que “Dentro desse contexto pandêmico, o ensino de língua inglesa na educação básica foi 

difícil, pois a falta de interação entre professor/aluno e aluno/aluno comprometeu ainda mais o 

desenvolvimento das habilidades em Língua e Inglesa.  É bem verdade que essa dificuldade já 

existia, por vários outros fatores, mas piorou nesse período.” A dificuldade com a interação é uma 

questão enraizada por anos, principalmente em aulas de língua inglesa, uma vez que há inseguranças 

a respeito do pouco que conhecem dela, e até timidez. As aulas remotas possibilitam que o problema 

se agrave, dado ao aluno a oportunidade de se ocultar por trás de câmeras e microfones fechados. 

 Em relação ao uso do livro didático nas aulas remotas, o(a) professor(a) nos relata que 

“algumas atividades do Livro didático também foram utilizadas, mas não foram seguidas as ordens 

dos capítulos. As atividades eram orientadas em aulas pelo Google Meet.  Algumas atividades de 

leitura objetivam tão somente a habilidade de leitura, mas em outras também eram observados os 

gêneros textuais, vocabulário e até estruturas gramaticais, dependo do objetivo.” Por esse trecho é 

percebível que o livro didático não foi seguido na íntegra, mas foi trabalhado por partes focando a 

habilidade de leitura. Habilidade essa que abre portas para outros conhecimentos, pois como 

menciona Arana e Klebis (2015), a leitura é capaz de fazer o leitor ter respostas para o mundo e 

contextualizar suas experiências com ele. 

 Para finalizar, em seu relato, ele(a) nos diz que “Antes da leitura, discutia com eles (alunos) 

sobre a temática abordada em cada texto, após a discussão orientava-os a fazer predictions, 

observando o layout, a estrutura, a fonte e os cognatos para facilitar a leitura.  Feito isso, faziam a 

leitura e atividade escrita, sozinhos em casa, e no próximo encontro fazíamos a leitura coletiva do 

texto e corrigíamos a atividade.” Com isso, percebemos que as seções pré-textuais, Before Reading, 
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eram trabalhadas antes da Reading, por meio de exercícios e orientações para preparar o aluno a 

respeito do que seria lido na sequência. Passos esses importantes para trabalhar a leitura, pois ainda 

que o conhecimento do aluno a respeito da língua seja mínimo, ele seria capaz de saber sobre o que 

iria ler. Em relação as leituras imagéticas, não foi citado diretamente como funcionou, mas 

considerando que o livro traz uma proposta voltada para a leitura e a multimodalidade, é inevitável 

seu trabalho. 

 

4.3 Resultados da pesquisa 

 

 A leitura no ensino aprendizagem da língua inglesa, em conjunto com o livro didático, 

embora se mostre eficiente, ainda carece de mais atenção. Principalmente se levado em consideração 

o uso das novas tecnologias e ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs).  

 É nítida a interferência de inúmeros fatores, desde a vontade de aprender por parte dos 

alunos, o pouco tempo destinado as aulas de língua inglesa, a escolha do livro didático usado como 

suporte do professor, o que no caso deste analisado, se mostrou bem-sucedido, diante da realidade 

do ensino remoto emergencial. Professores e alunos começaram a fazer uso de algo que, para muitos, 

era desconhecido. Não estavam preparados o suficiente e isso dificultou ainda mais que as aulas 

tivessem o rendimento esperado. 

 É valido lembrar que, embora a realidade esteja mudando com o passar dos anos e com as 

necessidades de acompanhar os avanços tecnológicos, ter acesso as ferramentas necessárias de 

aprendizagem nesse contexto atual, ainda não faz parte da realidade de muitos alunos. Mesmo com 

auxílios governamentais, ainda há famílias que enfrentam dificuldades que impossibilitam a 

inclusão digital.  

 A maioria dos fatores que interferem nas aulas dificultam ainda mais o uso do livro didático 

e, nesse caso, segundo visto no relato do(a) professor(a), muito do livro didático, principalmente 

leituras, acabam por não serem trabalhadas. Embora o livro não deva ser o centro das aulas, ele é 

rico e poderia ser ainda mais aproveitado. 

Em relação ao trabalho do(a) professor(a) com o livro, percebemos que os fragmentos 

trabalhados foram exatamente as leituras, e isso, levando em consideração o contexto atual, não foi 

insuficiente, exceto pelos textos imagéticos os quais ele(a) não citou exatamente. Mas levando em 

consideração que a coleção Way to Go é voltada para a leitura e multimodalidade, o que é notável 

em todo ele, acreditamos que foi trabalhada de forma produtiva.  



45 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Concluímos o capítulo de nossa análise com reflexões que se construíram a partir do que foi  

visto nas unidades do livro, Way to Go volume I, e do relato de experiência produzido pelo(a) 

professor(a). Chegamos a essas conclusões por entender que a leitura e o livro didático são 

fundamentais no processo de ensino/aprendizagem, e que a modalidade remota de ensino ainda é 

limitada. 

  Notamos que, mesmo em meio a tantas tecnologias, o livro didático e sua proposta de 

trabalho com a leitura ainda são ferramentas indispensável para o ensino e aprendizagem, fato que 

esclarece nosso questionamento inicial.  No caso do livro Way to Go, e segundo o que pudemos ver 

no relato do(a) professor(a), seus exercícios de leitura têm sido de grande utilidade no 

ensino/aprendizagem da língua inglesa em suas aulas. As seções trabalhadas antes e pós leitura, 

além de trabalhar o conhecimento linguístico dos alunos, preparam eles em relação ao letramento 

crítico e as multimodalidades, proporcionando também, novos conhecimentos a respeito de termos 

e palavras que podem ser acrescentadas ao vocabulário de seus aprendizes, principalmente se 

trabalhada as leituras de formas que vá além do que pede o livro. 

  A respeito do ensino remoto emergencial, o qual escolas e alunos se veem inseridos devido 

a situação de pandemia que enfrentamos, ainda há dificuldades em relação ao seu uso e acesso, mas 

é uma modalidade funcional. Seria interessante que, mesmo com o retorno das aulas presenciais, 

esses recursos continuassem a ser explorados, expandindo, por exemplo, as duas aulas semanais de 

língua inglesa que a educação básica oferece.  

  Também, considerando o livro didático analisado e o relato do(a) professor(a), ambos de 

suma importância para a realização desta pesquisa, foi possível entender como realmente tem sido 

trabalhar esse material em um ensino remoto, algo que até então eram apenas impressões infundadas 

de algo fadado a não funcionar, e que agora podemos ver com outros olhos. É funcional, apenas 

ainda limitado, necessitando de mais preparação por parte dos usuários. 

  Em suma, esperamos que nosso trabalho e resultados possam despertar a curiosidade de 

futuros pesquisadores, e possam, também, contribuir para futuras produções voltadas para essa 

temática que tem se mostrado vasta, podendo ser ainda mais expandida e discutida, gerando mais 

conhecimento a seu respeito.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

A pandemia mudou a rotina de muitos segmentos e no que se refere a rotina das 

instituições de ensino foi a mais prejudicada. As escolas tiveram que adaptar a forma como 

conduzem suas aulas e utilizar com mais frequência as ferramentas on-line, a fim de 

continuar levando conhecimento aos alunos enquanto eles permanecem seguros em suas 

casas. Mas, o percurso dessas aulas tem sido um grande desafio para toda a comunidade 

escolar.  

Dentro desse contexto pandêmico, o ensino de língua inglesa na educação básica 

foi difícil, pois a falta de interação entre professor/aluno e aluno/aluno, comprometeu ainda 

mais o desenvolvimento das habilidades em Língua e Inglesa.  É bem verdade que essa 

dificuldade já existia, por vários outros fatores, mas piorou nesse período. Para tentar 

amenizar a situação e ficar mais próximo dos alunos, utilizamos alguns recursos tecnológicos 

como WhatsApp, Escola Digital do SigEduc, youtube e em especial o Google meet. 

Quanto ao material didático, foram utilizados, na sua maioria, materiais 

suplementares, produzidos e reproduzidos de acordo com a realidade do aluno, lembrando 

que seguindo as orientações e plano de curso do livro didático “Way to go!” da Editora Ática, 

dos autores Cláudio Franco e Kátia Tavares, adotado no Ensino Médio. Contudo, algumas 

atividades do Livro didático também foram utilizadas, mas não foram seguidas as ordens dos 

capítulos. As atividades eram orientadas em aulas pelo Google Meet.  Algumas atividades 

de leitura objetivam tão somente a habilidade de leitura, mas em outras também eram 

observados os gêneros textuais, vocabulário e até estruturas gramaticais, dependo do 

objetivo. Antes da leitura, discutia com eles sobre a temática abordada em cada texto, após a 

discussão orientava-os a fazer predictions, observando o layout, a estrutura, a fonte e os 

cognatos para facilitar a leitura.  Feito isso, faziam a leitura e atividade escrita, sozinhos em 

casa, e no próximo encontro fazíamos a leitura coletiva do texto e corrigíamos a atividade. 

 

 


