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RESUMO 

 

 

O ensino de leitura, durante as séries iniciais, é de extrema importância, de acordo com 

documentos oficiais. Visto isso, nossa pesquisa surgiu através de experiências adquiridas na 

disciplina Estágio Supervisionado II e, também, pela era tecnológica em que vivemos, que, 

devido a pandemia da COVID-19, veio à tona o ensino remoto. Não obstante, a leitura, 

infelizmente, é algo que não é praticado por vários alunos e nem sempre é ensinada de maneira 

que o aluno tenha motivação para tal. Diante disso, nossa pesquisa tem como objetivo principal, 

entender como se dá o ensino da leitura para aprendizagem da Língua Inglesa, em aulas 

remotas, no Ensino Médio. Para consolidação desta pesquisa e, para falarmos do ensino da 

Língua Inglesa e da leitura, bem como, esse ensino durante as aulas remotas, em tempos de 

pandemia, usamos os pressupostos teóricos de: Gonçalves e Motter (2012), Paiva (2003), Leffa 

(1999, 2016, 1996), Falcão et al (2012), Rocha e Paz (2020), Wildgrube et al. (2008), Arana e 

Klebis (2015), Norte (2013), Franco (2018), Brito et al. (2020), Almeida (2010), Ribeiro (2006, 

2019), dentre outros. Usamos ainda, os documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases (1996). 

Base Nacional Comum Curricular (2018) e Parâmetros Nacionais Curriculares (2006). Nosso 

trabalho se enquadra em uma pesquisa descritiva e, também exploratória, pois iremos descrever 

e destacar as informações que foram retiradas da coleta de dados, o nosso corpus, que foi um 

questionário e, estudar o problema da pesquisa, que foi construído através de hipóteses. Temos 

como método, o hipotético-dedutivo e nossa abordagem, é a qualitativa. Nossa pesquisa mostra 

que a leitura é muito importante para a aprendizagem e, que essa habilidade, tem relevância 

para a aprendizagem da Língua Inglesa. Concluímos que sim, é possível aprender uma nova 

língua através da leitura, em aulas remotas, mas é preciso atenção para a aprendizagem e, 

também, apontamos melhorias, para que esse ensino possa ser mais dinâmico e, que possa 

motivar o aluno para tal, bem como, indicamos esse estudo para futuros estudantes que tenham 

interesse na área. 

 

Palavras-chaves: Ensino. Aprendizagem. Leitura. Língua Inglesa. Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Teaching reading during the early grades is extremely important, according to official 

documents. Given this, our research arose through experiences acquired in the discipline 

Supervised Internship II and, also, by the technology era in which we live, that due to the Covid-

19 pandemic, remote education came to the fore. Nevertheless, reading, unfortunately, is 

something that is not practiced by several students and is not always taught in such a way that 

the student has motivation to do so. Therefore, our main objective of our research is to 

understand how reading is taught for learning the English Language, in remote classes, in high 

school. To consolidate this research and, to talk about English Language teaching and reading, 

as well as this teaching during remote classes, in times of pandemic, we used the theoretical 

assumptions of: Gonçalves and Motter (2012), Paiva (2003), Leffa (1999, 2016, 1996), Falcão 

et al. (2012), Rocha and Paz (2020), Wildgrube et al. (2008), Arana and Klebis (2015), Norte 

(2013), Franco (2018), Brito et al (2020), Almeida (2010), Ribeiro (2006, 2019), among others. 

We also use the official documents: Law of Guidelines and Bases (1996). Common National 

Curriculum Base (2018) and National Curriculum Parameters (2006). Our work is part of a 

descriptive and, also exploratory, because we will describe and highlight the information that 

was taken from the data collection, our corpus, which was a questionnaire and, study the 

problem of research, which was built through hypotheses. We have as a method, the 

hypothetical-deductive and our approach, is qualitative. Our research shows that reading is very 

important for learning and that this skill has relevance for learning the English Language. We 

conclude that, it is possible to learn a new language through reading, in remote classes, but 

attention is needed for learning and, also, we point out improvements, so that this teaching can 

be more dynamic and, that can motivate the student to do so, as well as we indicate this study 

for future students who have interest in the area. 

 

Keywords: Teaching. Learning. Reading. English Language. Students. 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Com o avanço da globalização, o mundo passou a ser cada vez mais desenvolvido e, 

saber uma língua diferente da materna, tornou-se necessário para muitos meios de comunicação. 

A tecnologia, com o avanço da era digital, ganhou espaço em muitos meios e o inglês sempre 

ali presente (em sites, músicas, séries, filmes e até nos nomes daqueles aparelhos que 

diariamente estão em nossas mãos, os smartphones).  

Assim, com o crescente avanço tecnológico e econômico mundial, a Língua Inglesa 

tornou-se uma língua mundialmente conhecida, passando a ser a segunda língua oficial de 

diversos países. Destarte, aprender o inglês passou a ser uma meta para muitas pessoas de todo 

o mundo, a qual muitos optaram por aprender através de cursos particulares; contudo, a grande 

maioria dos estudantes, desprovidos desse privilégio, têm esse ensino apenas nas escolas 

públicas. 

Como sabemos, o ensino de Língua Estrangeira (LE), principalmente o Ensino do 

Inglês, pelo léxico, na maioria das vezes, não ser próximo da nossa língua materna, o seu ensino 

é mais complexo, pois os alunos não têm tanta relação com a LE ensinada. Dessa forma, a 

aprendizagem sofre dificuldades que devem ser resolvidas pelo professor, para que o ensino 

seja equilibrado com a realidade dos alunos. 

Para facilitar o ensino/aprendizagem de uma LE, em sala de aula, o professor deve ter 

conhecimento do conteúdo ensinado; saber a língua alvo; usar metodologias adequadas para 

cada sala de aula e, também, ter personalidade para instruir o aluno a uma aprendizagem 

adequada, ou seja, ter desenvoltura naquilo que repassa em suas aulas. Ainda mais, em uma 

época em que o ensino está chegando até os alunos através de plataformas on-line, devido a 

impossibilidade de ir até as escolas, por causa da pandemia da Covid-19, que cada vez mais se 

alastra mundo a fora. Mas, mesmo com inúmeros entraves para com o ensino, existem muitos 

caminhos que podem ser usados pelo professor para que os alunos possam estudar, sejam elas 

plataformas, sites ou até mesmo redes sociais. 

O ensino da Língua Inglesa, mesmo com o comprometimento do professor em usar dos 

meios possíveis para uma aprendizagem de qualidade, sofre com a vulnerabilidade social, tanto 

dos alunos como das escolas públicas, que sentem com a falta de recursos didáticos adequados 

para as aulas, o que dificulta o rendimento escolar. Ao lado disso, também existem diversas 

formas que podem ajudar no ensino de uma língua estrangeira e, a leitura, é uma delas, pois faz 

parte das quatro habilidades linguísticas que são, por conseguinte: fala, escuta, escrita e leitura.  
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Dessa forma, na leitura, através da compreensão do texto e o conhecimento de mundo, 

em relação ao assunto abordado no mesmo, pode ocorrer a aprendizagem de vocabulário, 

através de um ensino que englobe aspectos que melhorem a aprendizagem da LE, utilizando 

técnicas e meios adequados. 

Nesse sentido, como sabemos, durante muito tempo, em busca de melhorias e de 

abordagens que facilitassem o ensino da LE, o ensino de línguas passou por várias 

transformações, essas das quais acarretadas pelas transições dos métodos de ensino até a era 

pós-método. Esses métodos serviram para que os professores, baseado nos contextos de sala de 

aula e também dos discentes, pudessem levar até os alunos, um ensino de qualidade e a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Com o tempo, o ensino da gramática passou a ser 

mais valorizado, mas as aulas não atendiam aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 

propõem o ensino da habilidade de leitura nas aulas de língua estrangeira. 

Uma vez que, sabemos que a leitura é extremamente importante para uma boa 

comunicação, pois, através dela, adquirimos conhecimentos que até então não sabíamos e, que 

a aquisição de vocabulário através da leitura, pode melhorar a competência linguística dos 

alunos, o que beneficiará a aprendizagem dos mesmos e, ao ler, o aluno adquire novas 

experiências e conhecimentos diversos. 

Diante do exposto, justificamos que, o interesse em pesquisar a leitura e a aprendizagem 

da língua inglesa, surgiu através das experiências adquiridas na disciplina de Estágio 

Supervisionado II, em que nas aulas via-se que os alunos sabiam a importância da leitura e 

havia a curiosidade de saber o que aquelas palavras em inglês significavam, mas a dificuldade 

e o medo de ler impediam que a aprendizagem fluísse e, essa prática não era tão utilizada. Assim 

a vontade de pesquisar sobre o tema foi aumentando, para entender como os alunos se sentem 

nas aulas de leitura e para buscar formas que melhorem a abordagem desse tema em sala de 

aula. 

Outra justificativa além das supracitadas, foi o fato de o mundo estar passando por uma 

era tecnológica que foi aguçada devido à pandemia que nos assola, realidade esse que 

demonstrou, mais ainda, a necessidade de pesquisar sobre o ensino da leitura em Língua Inglesa 

em aulas remotas e a aprendizagem de vocabulário, para entender como essa modalidade de 

ensino pode ajudar na aprendizagem da Língua Inglesa e na aprendizagem dos alunos. 

Diante disso, nossa pesquisa aborda como a leitura de textos em Inglês é usada em sala 

de aula, em aulas remotas; como, através dela, é possível aprender uma língua estrangeira; e, 

de que forma, os alunos podem aprender vocabulário através da leitura e como os alunos 

percebem que podem aprender uma LE através de textos. Com isso, essa pesquisa beneficiará 
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o ensino, a comunidade acadêmica, os professores de Língua Inglesa da região e pesquisadores 

que têm interesse na leitura em Língua Inglesa e aprendizagem de vocabulário, e também para 

aqueles que pesquisam sobre o ensino, da mesma, em aulas on-line. 

Com relação ao problema de pesquisa, foi elaborada uma pergunta que sustentou a 

elaboração desta proposta, a saber: É possível que, através da leitura em inglês, um aluno 

estudando através de aulas remotas, consiga aprender um novo idioma? 

Para consolidação da resposta ao problema desta pesquisa, temos como objetivo geral: 

entender como se dá o ensino da leitura para aprendizagem da Língua Inglesa, em aulas 

remotas, no Ensino Médio. O mesmo foi dividido em três objetivos específicos que são: (I) 

analisar como ocorre o ensino da língua inglesa através de aulas remotas; (II) verificar como a 

leitura está presente nas aulas remotas de língua Inglesa do Ensino Médio; e por fim, (III) 

entender como os alunos aprendem o vocabulário da língua inglesa a partir da leitura de textos 

em inglês. 

Diante da análise através dos objetivos específicos mencionados, foi possível entender 

como a leitura faz parte das aulas de Língua Inglesa de uma escola pública e de Ensino Médio 

e, que visam contribuir para um melhor ensino e aprendizagem da Língua Inglesa para 

professores e alunos.  

Para isso, dividimos este trabalho em quatro partes e, de início, apresentamos este 

capitulo introdutório, para mostrar um panorama sobre a leitura, a qual é o objeto dessa 

pesquisa, bem como, falar sobre o ensino da Língua Inglesa. 

No segundo capítulo, traremos uma exposição sobre o ensino e aprendizagem da Língua 

Inglesa em um contexto global, com foco desde a época que esse ensino começou no Brasil. 

Abordaremos sobre o ensino da leitura na sala de aula, falando sobre o professor e o aluno, em 

relação aos conhecimentos repassados em aula e, a motivação por parte dos alunos, para 

aprender esses conhecimentos. Falaremos ainda sobre o ensino remoto através das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs), bem como o ensino da Língua Inglesa através das 

mesmas e, o ensino da leitura através de diferentes modalidades. 

No terceiro capítulo, mostramos os aspectos metodológicos que foram utilizados nesta 

pesquisa, sendo eles: caracterização da pesquisa; objeto de pesquisa; constituição do corpus; 

procedimentos de coleta de dados para análise; instrumento da coleta de dados e procedimentos 

de análise dos dados. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise e a discussão dos dados obtidos através dos 

questionários aplicados aos alunos, que estudaram o 3º ano, no ano letivo de 2020, na cidade 

de São Miguel/RN. 
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Por fim, temos as considerações finais, em que expomos reflexões relacionadas a esta 

pesquisa e propomos aos futuros alunos que se interessam por essa área de estudos, que 

aprofundem as pesquisas no campo de leitura para aprendizagem da língua estrangeira, em aulas 

remotas, por ser um tipo de ensino que ainda é considerado novo, tanto por alunos quanto por 

professores. 
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CAPÍTULO II - O ENSINO/APRENDIZAGEM E A LEITURA EM LÍNGUA INGLESA  

 

Com os avanços tecnológicos e a globalização, o ensino/aprendizagem da Língua 

Inglesa passou a ser cada vez mais necessário, como para comunicação com diferentes 

localidades, para entender outras culturas, para ter melhores oportunidades de trabalho ou para 

o estudo, seja no exterior ou no país de origem de quem estudará o inglês. E, atualmente, saber 

um segundo idioma, passou a ser um requisito básico e deixou de ser um diferencial (VIEGAS, 

2020), pois não é mais um requisito próprio do status social; todavia, muitas pessoas podem ter 

acesso a esse ensino não apenas nas escolas, mas também, através de cursos ofertados na 

internet, através de plataformas ou aplicativos.  

Na escola, para um ensino de qualidade, deve ser utilizado práticas pedagógicas que 

melhorem o ensino de uma LE. Com o auxílio da tecnologia, é possível levar até os alunos, 

inúmeras maneiras diferentes de aprender o inglês, como sites e/ou aplicativos que podem 

auxiliar nesse ensino através da leitura em Inglês. É através da leitura também, que o aluno 

busca conhecimentos e melhora o entendimento na língua, bem como a comunicação 

(WILDGRUBE et al. 2008). 

De acordo com o que foi exposto, dividimos esse capítulo em seis subtópicos que são: 

“Ensino e aprendizagem da Língua Inglesa no Brasil”, em que será abordado brevemente 

sobre o ensino da Língua Inglesa em um contexto global, focando no ensino no Brasil, e 

mencionando sobre o ensino e a aprendizagem dessa língua; “Ensino através da habilidade 

de leitura”, neste subtópico, será detalhado sobre o ensino da leitura e abordará, também, sobre 

o sentido do texto; “Leitura em Língua Inglesa na sala de aula”, que será abordado sobre a 

leitura em LE e sobre os conhecimentos que o professor deve compartilhar com os seus alunos, 

para que haja motivação e um melhor ensino através da leitura; “O novo modelo de ensino: o 

ensino remoto”, abordando sobre a pandemia da Covid-19 e a época em que o ensino remoto 

começou, irá também falar sobre o ensino através das TICs; “O ensino da Língua Inglesa 

através das TICs”, será mostrado como as TICs podem ajudar no ensino e como, através delas, 

o aluno pode ter contato com aplicativos diversos, que podem auxiliar no ensino e na 

aprendizagem do Inglês; por último, temos “O ensino da leitura em aulas remotas: usando 

a multimodalidade para o ensino da leitura em Inglês” em que, mostrará como o uso de 

diferentes modalidades de leitura podem auxiliar na aprendizagem do inglês, como também, 

será mostrado dois sites que, podem auxiliar no ensino da leitura para aprendizagem de 

vocabulário. 
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2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO BRASIL 

 

A Língua Inglesa passou a ser popular no mundo no século XVI, durante o imperialismo 

britânico (GONÇALVES; MOTTER, 2012), assim o inglês passou a ser conhecido e, devido à 

expansão da economia mundial e através do avanço da tecnologia. Não apenas a população, 

mas as escolas em si, ao redor do mundo, buscaram implementar o ensino da língua estrangeira, 

visto a importância de haver, no currículo escolar, o ensino de novas línguas (NAIDITCH, 

2007), bem como, ensinar línguas diferentes da materna na escola, fará com que o aluno entre 

em contato com culturas diferentes e se interesse para aprender línguas variadas e, com isso, 

poderá ter uma melhor qualificação no futuro, caso pretenda fazer intercâmbio ou ter empregos 

que exijam saber línguas diversas. 

No Brasil, de acordo com Paiva (2003), o ensino da Língua Inglesa passou a existir 

depois da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, mas não apenas o ensino 

do Inglês prevalecia, também era ensinado o Francês. Seriam 17 aulas divididas para essas duas 

línguas, mas a Língua Francesa ficava com uma quantidade maior de aulas semanais, enquanto 

a Língua Inglesa tinha oito aulas.  

 As aulas de Língua Inglesa e Francesa eram para os alunos da primeira à quarta série, 

no ginásio. O Francês predominava novamente: eram destinados três anos para o ensino do 

Inglês e quatro para o Francês, mas no colégio, as duas línguas possuíam o mesmo tempo para 

aprendizagem, que eram dois anos (PAIVA, 2003).  

Devido a nossa cultura, o Francês tinha grande predomínio no ensino. Mas, como ainda 

aponta Paiva (2003), após a chegada do cinema falado é que o impulso por aprender o Inglês 

aumentou e, com a economia brasileira dependendo dos Estados Unidos, a cultura desse país 

passou a ganhar espaço no Brasil e o ensino pelo Inglês passou a ter mais influência.   

 Ainda assim, o ensino da Língua Inglesa no ensino básico, foi ignorado pela Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 e de 1971, assim foi perdendo espaço na grade curricular 

exigida nas escolas e, passou a ser decidido pelos Conselhos Estaduais, se esse ensino ainda 

iria estar nas escolas ou não. 

Houve a minimização da importância do ensino de línguas estrangeiras, impondo 

desculpas para que esse ensino não estivesse presente nas escolas (PAIVA, 2003) e 

posteriormente a sua não obrigatoriedade: 

 

A não obrigatoriedade do ensino de [língua estrangeira] LE trouxe como 

conseqüência a ausência de uma política nacional de ensino de línguas 
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estrangeiras para todo o pais; a diminuição drástica da carga horária, chegando 

a apenas uma aula por semana em várias instituições e um status inferior ao 

das disciplinas obrigatórias, pois, em alguns estados, as línguas estrangeiras 

perdem o “poder” de reprovar. (PAIVA,2003, p. 59) 

 

A carga horária exigida em uma disciplina não é sinônimo de aprendizagem, porém com 

apenas uma aula por semana, o ensino é reduzido, fazendo com que o professor não consiga 

passar para seus alunos todos os conteúdos previstos. No passado, esse ensino reduzido não era 

apenas de uma aula por semana, algumas escolas retiraram o ensino da língua estrangeira do 1º 

ano do ensino médio e só viam a LE no 2º ano, como afirma Leffa (1999). 

Diante do que foi exposto, vale salientar que o ensino da Língua Inglesa não é 

obrigatório para todas as séries do ensino. Segundo Paiva (2003), em 1996, a LDB tornou 

obrigatório o ensino da língua estrangeira, a partir do quinto ano no ensino fundamental, que 

atualmente é no sexto ano e, no ensino médio, seria escolhido uma língua estrangeira para ser 

obrigatória e outra para ser optativa no ensino, mas, em muitas regiões, ainda é ensinado duas 

línguas estrangeiras como sendo obrigatórias. 

Mesmo não sendo obrigatório o ensino do Inglês em todas as séries do Ensino 

Fundamental e Médio, o interesse pela Língua Inglesa fez-se presente na vida de muitas 

pessoas, pois é uma língua que está inserida no nosso cotidiano e por ser uma língua que se 

tornou fundamental devido a globalização e, consequentemente, os avanços tecnológicos. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta que: 

 

No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus 

sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas; ampliam e 

aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a vida e o trabalho 

que gostariam de ter. encontram-se diante de questionamentos sobre si 

próprios de vida, vivendo juventudes marcadas por contextos socioculturais 

diversos. (BNCC, 2018, p. 481) 

 

Por isso, há a necessidade de um ensino que englobe não apenas os conteúdos 

programados. É preciso engajar o aluno para intensificar o conhecimento de mundo, com 

linguagens que melhorem a aprendizagem, como a linguagem visual, a qual pode ajudar no 

entendimento do aluno, através de imagens, ocasionando uma aprendizagem satisfatória e 

também, com a motivação através de coisas do cotidiano, o aluno terá melhor desempenho em 

aprender uma LE. 

Nesse sentido, ensinar e aprender uma LE está ligada à necessidade de apreensão de 

conhecimento e, para aprender, é preciso que o aluno tenha vontade de conhecer o novo, que 

ele seja motivado ao novo e que não se atenha apenas à língua materna. Ensinar não é apenas 
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transferir conhecimento, ajudar o aluno a decodificar palavras, produzir sentenças, elaborar 

atividades ou estar em sala de aula com um livro aberto ensinando a gramática: 

 

O processo de ensino e aprendizagem tem como mediação o professor e aluno 

tendo como objetivo a construção do conhecimento que são partes 

constituintes do processo do conhecimento. O processo de construção é 

mútuo, professor e aluno agem ativamente dentro da construção do ensino, o 

aluno não é um quadro branco, as vivências de suas geografias devem fazer 

parte constituinte desse processo. (FALCÃO et al, 2012, p. 3) 

 

Assim, ensinar é construir conhecimentos, é saber quando o aluno precisa da ajuda do 

professor, é estar disposto a ajudar sempre que preciso e principalmente entender que, para que 

haja uma aprendizagem, o ensino não deve ser baseado apenas no que há nos livros, e sim, na 

confiança que deve ser transmitida em sala de aula, para que os alunos não tenham medo de 

aprender e, consigam participar das aulas, sem receio de julgamentos por parte do professor e 

alunos. 

 

Os professores devem ver a aprendizagem através dos olhos dos alunos, e os 

alunos devem ver o ensino como a chave para sua aprendizagem contínua. 

Quando os alunos se tornam seus próprios professores, exibem os atributos 

autorregulatórios que parecem mais desejáveis para aprendizes [...]. O ato de 

ensinar exige intervenções deliberadas para garantir que ocorram mudanças 

cognitivas no aluno. (ROCHA; PAZ, 2020, p. 293-294) 
 

O professor, ao observar como está sendo a aprendizagem, poderá melhorar suas aulas, 

para que os alunos consigam ter uma melhor desenvoltura em relação ao que está sendo 

exposto; mas na sala de aula, os alunos devem perceber que, para que a aprendizagem seja 

sucessiva, deve haver o ensino por parte do professor. Dessa forma, a aprendizagem passaria a 

ser mais vantajosa, ao que vale ressaltar que “[...] aprender também decorre de uma conduta 

voluntária e permanente” (MARTINEZ, 2009, p. 34), assim, o aluno precisa querer, para que o 

conhecimento venha até ele. Como também, para o aluno ter motivação, é preciso que haja 

esforço, unindo o que é estudado em sala de aula, com o meio social de cada um, sendo mais 

provável que ocorra uma aprendizagem sadia, ou seja, o aluno realmente aprenderá o que será 

ensinado.  
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2.2 ENSINO ATRAVÉS DA HABILIDADE DE LEITURA 

 

Para que ocorra o aprendizado da LE, existem quatro habilidades linguísticas, que são: 

a escrita, a escuta, a fala e a leitura. Na habilidade de escrita, “no desenvolvimento da escrita 

podemos focalizar o produto da escrita ou o processo dela. Quando nos concentramos no 

produto só estamos interessados quando a escrita já está pronta, ou seja, no resultado final” 

(WILDGRUBE et al, 2008, p. 5), para isso, é necessário que o professor ensine os elementos 

que compõem as frases, como as estruturas gramaticais, não deixando que o aluno faça o 

trabalho sozinho, mas ajudando sempre que preciso. 

A habilidade de escuta, é usada para auxiliar na compreensão de informações e deve ser 

explorada com atividades orais, podendo ser usado dois modelos de aprendizagem: o bottom-

up e o top-down. 

 

O processo bottom-up [...]. A compreensão ocorre na medida em que o ouvinte 

consegue decodificar o texto falado. O modelo de escuta top-down, ao 

contrário, envolve o ouvinte na construção ativa de significado com base em 

expectativas, inferências, intenções e outros conhecimentos prévios relevantes 

(RICHARDS; RENANDYA, 2002, p. 235, tradução nossa).1 

  

Dessa forma, no modelo bottom-up, a pessoa que escuta o que é falado, irá compreender 

de acordo com o que for dito oralmente e, no modelo top-down, o ouvinte faz um levantamento 

das informações do texto, para compreendê-lo. Assim sendo, a habilidade de escuta, auxilia no 

desenvolvimento da audição e na capacidade de compreender o que o outro fala. 

Com isso, a fala é usada para desenvolver a capacidade de comunicação: “[...] é uma 

tarefa muito complexa se tentarmos entender a natureza do que parece estar envolvido [...]” 

(RICHARDS; RENANDYA, 2002, p. 201, tradução nossa)2. A fala é complexa, pois pode 

envolver diferentes propósitos em uma única conversa, como por exemplo: ao nos comunicar 

com alguém, podemos tentar persuadir a pessoa, dar opiniões contrárias ou iguais ou até mesmo 

conversar apenas com o propósito de fazer amizades, ou seja, de entrar em contato com o meio 

social do outro. 

                                                           
1 The bottom-up processing [...]. Comprehension occurs to the extent that the listener is successful in decoding the 

spoken text. The top-down model of listening, by contrast, involves the listener in actively constructing meaning 

based on expectations, inferences, intentions, and other relevant prior knowledge (RICHARDS; RENANDYA, 

2002, p. 235). 
2 “[...] it is a very complex task if we try to understand the nature of what appears to be involved [...]” (RICHARDS; 

RENANDYA, 2002, p. 201). 
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Além dessas três habilidades, temos a leitura, que, de acordo com a LDB (1996), é uma 

das habilidades que ajudam na aprendizagem e no conhecimento social e deve ser priorizada 

no ensino. A leitura pode servir de auxílio para as outras habilidades, pois com ela, o indivíduo 

é capaz de aprender o vocabulário que será usado na escrita, melhorar a compreensão da escuta 

e ter mais desenvoltura na fala. 

Como dizem Wildgrube et al (2008, p. 4): 

 

Para estudantes adultos de língua estrangeira, [a leitura] é a chave para o 

entendimento da língua, sem a leitura a oportunidade de entendimento da 

língua dificulta, fazendo-os que se faça a leitura para sua melhor comunicação. 

A leitura é um processo de comunicação complexo no qual a mente do leitor 

interage com o texto numa dada situação ou contexto, durante a leitura, o leitor 

constrói uma representação do texto através da interação do seu conhecimento 

linguístico com pistas e palavras cognatas a sua primeira língua. 

  

Ler é a capacidade que o aluno adquire de se comunicar e interpretar textos não apenas 

escritos, mas também visuais. Através da leitura, o leitor tem a capacidade de interagir com as 

palavras e diferentes gêneros textuais, adquirido conhecimentos, não apenas linguísticos, mas 

também de mundo. Além disso, desenvolve a capacidade crítica que possibilita o engajamento 

e o aprimoramento do aluno, em diferentes assuntos, que podem lhe ser abordados durante toda 

a sua vida acadêmica e/ou pessoal. 

 

Um dos axiomas da leitura é de que ler implica significado, sendo significado 

aquele segmento da realidade a que se chega através de um outro segmento. 

[...] o texto é uma mina, possivelmente com inúmeros corredores subterrâneos, 

cheia de riquezas, mas que precisa ser persistentemente explorada pelo leitor. 

(LEFFA, 1996, p. 12) 

 

Assim, com a leitura, o indivíduo é capaz de criar significados que são extraídos do 

texto e compreender que, em cada texto, existem diversas possibilidades de entendimentos, 

cada pessoa pode entendê-lo de maneiras diferentes e compartilhar seus conhecimentos. 

Destacamos que, na leitura em Língua Inglesa, é provável que o indivíduo não conheça 

todas as palavras do texto. De acordo com Leffa (1996), o dicionário deve ser usado sempre 

que necessário durante a leitura, com isso, a compreensão de palavras desconhecidas será 

facilitado e, o léxico do aluno poderá ser aprimorado, mas nem sempre esse uso funcionará, 

como por exemplo, em atividades que o aluno deve prever o significado da palavra, o dicionário 

só será usado posteriormente, para confirmar sua intuição. Mas, mesmo não conhecendo todas 
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as palavras de um texto em Inglês, o leitor pode ir atribuindo sentido e, assim descobrirá o que 

as palavras desconhecidas significam.  

Com relação ao sentido do texto, Hervot e Norte (1997, p. 58) apontam que: 

 

Em primeiro lugar, a leitura deve ser "plurinivelada", isto é, o leitor deve 

recorrer simultaneamente a vários níveis de leitura para chegar ao significado, 

usando principalmente seu conhecimento anterior do mundo, sua cultura, seu 

sistema de valores e seu domínio das estruturas lingüísticas. Em segundo 

lugar, o leitor não deve permanecer passivo durante a leitura: deve fazer 

predições, gerar hipóteses a respeito do significado do texto, hipóteses que 

podem vir a ser confirmadas ou rejeitadas, no decorrer da leitura. 

 

Todavia, é importante acentuar que, a leitura desde muito tempo, era privilégio de 

poucos e, até hoje, muitas pessoas não tem acesso a ela devido à economia, que gera aumento 

no valor dos livros e assim, dificulta o acesso aos mesmos; como também, pela base escolar 

que recebe pouco investimento, deixando o aluno sem os devidos conhecimentos. Em relação 

ao que diz Hervot e Norte (1997), para que o conhecimento de mundo e de cultura, por exemplo, 

sejam utilizados pelos alunos, o professor deve ensinar sobre isso, para que o sentido do texto 

seja descoberto, através de hipóteses que possivelmente serão confirmadas ou não. Porém, 

quando se trata de textos em LE, os alunos se prendem as palavras e não ao contexto do texto. 

(HERVOT; NORTE, 1997)  

Portanto, para entender o real sentido do texto, é através da interação com ele que o 

leitor cria significados (BARNETT, 1988), ou seja, é através das tentativas da busca de sentido, 

dos conhecimentos repassados pelo professor, o aluno pode atribuir significado ao texto. Mas 

vale salientar que, nem todos os alunos irão entender um texto da mesma forma, devido aos 

conhecimentos de mundo serem diferentes de uma pessoa para outra, por isso é importante que 

o professor auxilie nessa obtenção de sentido. 

 

2.3 LEITURA EM LÍNGUA INGLESA NA SALA DE AULA 

 

A leitura está presente em todos os lugares, desde a nossa casa, quando há o hábito de 

ler, até a escola, que tem “[...] o dever de fornecer a continuidade ao desenvolvimento da leitura, 

tanto da leitura de mundo quando à escrita, ao indivíduo. Ela tem o papel de formar um cidadão 

crítico, envolvido com as causas sociais e cientes do mundo ao seu redor” (ARANA; KLEBIS, 

2015, n.p). Assim, apesar de ser dever da escola fornecer a leitura, nem sempre ela é capaz, 
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pois, muitas vezes, não dispõem de materiais adequados para o ensino e, os alunos, não são 

adeptos a leitura, o que demanda de uma maior atenção, por parte dos professores. 

Com a leitura, descobrimos um mundo de infinitas possibilidades, capazes de 

acrescentar à vida do aluno, descobertas que podem mudar o seu meio intelectual e social. De 

acordo com Norte (2013), leitura não se refere apenas a textos escritos, pois está relacionada às 

experiências pessoais de cada indivíduo e também à sua cultura, ao qual, cada pessoa, através 

do seu meio social, criará hábitos de ler aquilo que favorece o meio em que vive. 

Segundo Leite e Vieira (2013), as escolas de antigamente formavam leitores para 

decifrar informações repassadas pelos jornais, rádios e cinema, mas a leitura nunca foi e nunca 

será apenas para decifrar palavras ou imagens, a leitura requer a demonstração de prazer naquilo 

que está escrito, é preciso ter motivação para ler, para que ocorra a aprendizagem. Assim, o 

obstáculo da falta de interesse dos alunos ao praticar a leitura em Inglês é um empecilho durante 

as aulas, mas isso deve ser discutido, pois essa falta de interesse pode ser acarretada pela forma 

que o professor conduz a aula e/ou, o meio social do aluno, que não é propício para que a leitura 

em Inglês seja favorável a ele. 

Com isso, para descobrir o motivo da falta de interesse dos alunos, o professor deve 

buscar explicações que o levem a melhorar suas aulas, usando formas descontraídas e 

motivacionais. 

 

Para tanto, a apresentação da leitura para as crianças deve ser feita de uma 

maneira diferenciada e atrativa, para que assim elas possam ter uma visão 

prazerosa a respeito do ato de ler, de modo que seja um prazer e um hábito 

que ela acrescentará em sua vida sem que seja visto como algo obrigatório e 

enfadonho. (ARANA; KLEBIS, 2015, n.p) 
 

Com isso, o aluno terá vontade e motivação para aprender coisas novas, como o hábito 

de praticar a leitura em Inglês não apenas em sala de aula, mas também, levar esse costume até 

sua casa, pois a leitura deve fazer parte do dia a dia de cada pessoa, assim melhorará a 

capacidade intelectual e aumentará os conhecimentos dos mesmos. 

 

A leitura é importante instrumento para a vida social e cognitiva do sujeito, o 

que qualifica sua inserção no âmbito social, político, econômica e cultural. O 

ato de ler pode ser entendido como um processo no qual a interpretação do 

texto vai além do que está impresso, relacionando-se com as hipóteses 

formuladas pelo leitor com base no seu conhecimento prévio, que o direciona 

para o entendimento singular de um texto. (BOSO et al., 2010, p. 24) 
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Além da motivação, que é essencial para aprendizagem através da leitura, o 

conhecimento prévio do aluno, sobre o assunto abordado, irá facilitar a compreensão e o ensino, 

pois, ao começar a ler o texto, a memória do aluno será ativada, e, com isso, serão criados 

esquemas mentais, com os conhecimentos que já existiam sobre o tema e com os adquiridos 

durante a leitura. 

Nesse sentido, a interação mediada pelo professor na sala de aula é de extrema 

importância para a aprendizagem do aluno, pois aumentará a motivação e melhorará a 

aprendizagem. Leffa (2016, p. 142) enfoca que: 

 

O conhecimento é a matéria prima do professor, que deve agir não apenas 

como transmissor de saber, mas também como produtor. É difícil saber o que 

é mais importante, se gerar ou transmitir conhecimento. A preocupação em 

estabelecer essa diferença, no entanto, não existe para o professor, na medida 

em que ele pode exercer as duas atividades. Se o conhecimento, por si só, 

nunca foi tão valorizado como agora, o professor, no duplo papel de gerador 

e transmissor de conhecimento, deve ser duplamente valorizado [...]. O 

professor vai mais longe: distribui o conhecimento que possui. A importância 

maior do professor não está em construir o conhecimento para si, e nem 

mesmo em construir para os outros; a importância do professor está em 

construir o conhecimento nos outros. 

 

Dessa forma, ao construir o conhecimento junto ao aluno sobre o que remete a leitura 

do texto, o aluno terá mais motivação para ler. Por isso, é importante usar em sala de aula textos 

que relatem acontecimentos atuais e que estejam diariamente inseridos na sociedade ou que 

abordem temas que estejam inseridos nos gostos dos alunos, pois dessa forma, o 

ensino/aprendizagem será mais satisfatório. 

Quanto a isso, vale destacar as palavras de Franco (2018, p. 6), aos enfoques de que: 

“[...] é cada vez mais comum que estudantes percam interesse pelo que é apresentado em sala 

de aula, demonstrando dificuldades de assimilação, em especial quando este conteúdo está 

distante da realidade na qual o aluno está inserido, como o caso do inglês [...]”. Assim, reforça 

a necessidade de um ensino de línguas que envolva conteúdos que abarquem a realidade de 

todos, possibilitando que, até o medo de errar durante a atividade de leitura pode ser excluído 

e aprendizagem fluirá. 

Em suma, o ensino da leitura em Língua Inglesa, atualmente, merece ser revisto e 

praticado com maior frequência, pois essa prática não é tão usada em sala de aula e isso faz 

com que os alunos tenham receio de ler quando for pedido, por falta de prática e por medo de 

serem julgados por não saberem. Se a leitura fosse mais utilizada, esses aspectos psicológicos 

não eram tão frequentes, pois quando há prática, a motivação em aprender é maior que o medo 
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de errar. Além de que, com a tecnologia que temos, é possível chegar facilmente a textos de 

diversos tipos, que podem ajudar na motivação durante as aulas e, como a atualidade exige 

inovação, o uso da tecnologia é uma ferramenta imprescindível para auxiliar nas mais diversas 

formas de ensino. 

 

2.4 O NOVO MODELO DE ENSINO: O ENSINO REMOTO  

 

Na China, especificamente na cidade de Wuhan, de acordo com Brito et al (2020), em 

31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi acionada, pois foram 

diagnosticados casos de pneumonia, causados por um agente transmissor que até o momento 

era desconhecido para todos. Em 7 de janeiro de 2020, foi descoberto o sequenciamento desse 

genoma viral e, a China, compartilhou os resultados da sequência genética com vários países e 

com a OMS. (BRITO et al, 2020)  

Após esse acontecimento, foi descoberto que o genoma era do novo Coronavírus, o Sars-

Cov-2, causador da Covid-19. Todo o mundo ficou em alerta, pois o vírus que começou a 

aparecer em Wuham, logo foi se espalhando por todos os países e, as pessoas, tiveram que ficar 

isoladas umas das outras, para que o risco de contágio fosse menor. Dessa forma, 

supermercados, lojas, escolas e muitas outras coisas tiveram que ser fechados, para evitar a 

transmissão de um vírus que afeta a respiração.  

Com isso, cientistas do mundo todo começaram a estudar sobre a nova doença e buscar 

o desenvolvimento de uma vacina que pudesse cessar o vírus, ao passo que, logo diversas 

empresas começaram a fazer testes, para que fosse possível descobrir o imunizante mais eficaz, 

que combatesse essa doença. Assim, a humanidade viu a esperança de que, através da ciência, 

esse vírus poderia ter um fim e, que chegaria o dia em que todos nós poderíamos nos reunir 

novamente. 

Assim, desde que houve a descoberta do vírus, esse que causou a pandemia em todo o 

mundo, foi através da tecnologia, que os alunos puderam continuar estudando, pois, desde 

muito tempo, com o grande avanço da internet, a era tecnológica deu lugar a um método de 

ensino que facilitou para que muitos estudantes pudessem chegar até a escola. De acordo com 

Almeida (2010), foi durante o século XX e início do século XXI, que essas mudanças na 

tecnologia tomaram impacto e o docente passou a dar aulas on-line, levando até o discente uma 

maior comodidade, com a famosa Educação a Distância (EAD). 

Contudo, mesmo diante de todo o caos causado pela pandemia, ainda havia esperanças 

de que logo as escolas iriam voltar a funcionar normalmente, mas o que nunca ninguém 
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imaginou, é que a partir de meados de março do ano de 2020, todos os estudantes, de ensino 

fundamental, médio e superior, sendo público ou privado, fossem obrigados a não ir à escola 

por tempo indeterminado, ou seja, tivessem que estudar em suas próprias casas através do 

ensino remoto, que diferente do EAD, composto de metodologias para que o ensino a distância 

seja garantido, o primeiro foi criado para ser utilizado em tempos específicos.  

Diante disso e da globalização em constante ascensão, 

 

[...] a humanidade agora tem infra-estruturas para comunicação ao vivo à 

distância de uma forma que era impossível apenas algumas décadas atrás. 

Combinado com a necessidade de manter os corpos separados, isso significou 

a mudança de muitas atividades sociais online para um número sem 

precedentes de pessoas e em uma ampla gama de esferas de atividades 

humanas igualmente sem precedentes, com necessidades de adaptação 

relacionadas. (ADAMI et al., 2020, p. 4)3 

 

Nesse sentido e com os avanços tecnológicos, houve facilidade para as aulas on-line, ou 

melhor dizendo, aulas remotas, o que há tempos atrás não era possível, devido à falta de 

conhecimento da população. Assim, as pessoas precisaram aprender com as mudanças e 

adaptar-se a elas. Com isso, o uso das TICs para o ensino, através de aulas remotas, vem cada 

vez mais se expandindo, devido a impossibilidade de aulas presenciais, levando as escolas 

buscaram meios que pudessem levar o ensino até seus alunos, uma vez que, 

 

[...] a formação docente on-line deve criar condições para que o professor 

possa desenvolver o domínio dessas tecnologias [usadas para o ensino remoto] 

ao ponto de explorar confortavelmente suas funcionalidades e modos de 

operação para: identificar suas contribuições pedagógicas para a interação 

multidirecional à autonomia do aluno na busca de informações, na regulação 

do tempo, no ritmo de estudo; acompanhar o caminho epistemológico do 

aluno, o trabalho em grupo colaborativo, a discussão coletiva, os estudos de 

caso; ampliar o universo cultural do aprendiz; e provocar a transformação da 

prática pedagógica. (ALMEIDA, 2010, p. 72) 

 

Dessa forma, o uso das TICs tornou-se primordial e, com isso, veio a necessidade de se 

criar novas estratégias que pudessem levar até os alunos um ensino de qualidade. Assim, houve 

a urgência de se adaptar ao novo ensino, para que, através das TICs, o professor pudesse leva-

lo até os alunos, transformando a prática pedagógica, de acordo com o contexto atual. Por 

conseguinte, ocorreu também a necessidade de capacitar os professores, para que aqueles sem 

                                                           
3 [...] humanity now has infrastructures for live distance communication to an extent that was impossible only a 

couple of decades ago. Combined with the need to keep bodies apart, this has meant the move of many social 

activities online for an unprecedented number of people and in an equally unprecedented wide range of spheres of 

human activities, with related needs of adaptation. (ADAMI et al., 2020, p. 4). 
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conhecimento na área tecnológica, pudessem aprender (ALMEIDA, 2010), bem como, 

compartilhar os conhecimentos adquiridos, com outros professores, auxiliando aqueles que não 

foram capacitados para o uso dos meios para o ensino remoto. 

Nesse sentido, vale destacar que com uma capacitação adequada, o professor pode voltar 

a ministrar aulas, mesmo que fosse a distância e pode também, auxiliar o aluno quando 

necessário, durante o ensino. Mas nem sempre o aluno deixa a aprendizagem fluir, pois a 

permanência e participação ou não nas aulas remotas, pode ocasionar prejuízos, levando a 

necessidade de inserir meios produtivos para o engajamento dos alunos nas aulas. (ALMEIDA, 

2010) 

Assim, “A virtualização dos sistemas educativos e que neste momento estamos sendo 

obrigados a efetuar pressupõe a alteração dos seus modelos e práticas e ‘obriga’ o professor a 

assumir novos papeis, comunicando de formas com as quais não estava habituado” 

(MOREIRA; HENRIQUES;  BARROS, 2020, p. 354), devido que, além de aprender a usar os 

meios tecnológicos, o professor deve desenvolver novas práticas para suas aulas, pois a habitual 

aula presencial, é diferente da remota, visto não ser algo ao qual estamos acostumados.  

Ainda como alude Moreira, Henriques e Barros (2020, p. 355): 

 

É recomendável que no ambiente virtual exista pelo menos um espaço de 

comunicação para as notícias e avisos; um espaço para as dúvidas que os 

estudantes possuam; um espaço informal onde os estudantes possam interagir 

de forma mais descontraída; e diferentes espaços criados em cada tópico para 

as atividades que se possam desenvolver em cada tema. 

 

Com base nisso, atualmente, com o auxílio das TICs, a sala de aula virtual passou a ser 

incorporada através de aplicativos e plataformas, capazes de transmitir aulas ao vivo, como o 

Google Classroom e, vídeo aulas que podem ser criadas através do Moodle, em que o professor, 

de sua casa, ensina aos seus alunos, tendo assim um espaço formal para suas aulas e, como meio 

para ambientes informais, são usadas as redes sociais. 

Franco (2018, p. 4) faz menção de que 

 

[...] o professor é imigrante e não nativo, isto é, não nasceram na era da 

tecnologia como as crianças e adolescentes, mas sim, acompanharam seu 

surgimento e desenvolvimento, adaptando-se a nova realidade. Há sempre a 

possibilidade de que o estudante apresente mais desenvoltura diante da 

máquina, além de que, com frequência, os mesmos podem estar mais bem 

informados [...]. 
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Contudo, mesmo usando aplicativos, plataformas e até mesmo as redes sociais para o 

auxílio nas aulas remotas, muitos professores nem sempre estão adaptados a essa realidade 

tecnológica e isso pode dificultar o uso das TICs e dos demais meios que as compõem. Diante 

da realidade de que, alguns dos alunos por terem nascido na era tecnológica, estão diariamente 

usufruindo dos benefícios da mesma e também, estão mais íntimos desses meios tecnológicos, 

principalmente quando se trata de redes sociais, nos trazendo a realidade de que, mesmo que o 

professor se sinta desligado da era da tecnologia, ele deve atuar para que o ensino chegue para 

todos. 

Visto que a grande parte dos alunos possuem um vínculo enorme com a tecnologia, 

Franco (2018, p. 3), explica que: 

 

O vínculo entre o aluno e a tecnologia é inegável, se intensificando a cada dia, 

e divergindo de sua realidade escolar, na qual, muitas vezes, a transmissão de 

saberes e conteúdos é realizada através de lousa, giz, caderno e caneta. Tal 

divergência provoca a desmotivação, o desinteresse no aprendizado, não 

havendo estímulo à busca pelo conhecimento e, em alguns casos, refletindo 

na baixa frequência escolar, pois para alguns estudantes a educação é vista 

apenas como uma obrigação a se cumprir. 

 

Assim, a tecnologia é um grande diferencial para a educação, visto que, a cada dia ela 

avança, trazendo consigo a superioridade através das TICS, que na escola atuam como papel e 

caneta, em que, esses dois objetos, com o auxílio da lousa e o giz, podem muitas vezes tornar o 

ensino monótono e acarretar no abandono escolar de alguns estudantes. Mas, o que muitos se 

negam a perceber, é que a tecnologia é privilégio de poucos, muitos alunos ainda não têm acesso 

a ela e que o computador, nunca irá fazer o papel do professor dentro da sala de aula (FRANCO, 

2018), ou seja, a tecnologia é uma aliada da educação, mas nunca substituirá um professor e 

uma sala de aula. 

 

[...] A tecnologia disponibiliza recursos coloridos e divertidos para 

complementar o conhecimento prévio. Sistemas adicionais de áudio e vídeo 

interativo, tornam muitas tarefas de aprendizagem fáceis e agradáveis. A 

tecnologia também dá a oportunidade aos alunos que “falam a tecnologia 

como primeira língua” de compartilhar o que sabem com os colegas e o 

professor.  (LEMS, MILLER, SORO, 2010, p. 17, tradução nossa)4 

 

                                                           
4 [...] Technology makes colorful and amusing resources available for supplementing background knowledge. 

Additional audio, visual, and interactive cueing systems make many learning tasks easy and enjoyable. Technology 

also gives a chance to students who “speak technology as a first language” to share what they know with classmates 

and the teacher (LEMS, MILLER, SORO, 2010, p. 17) 
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Em síntese, percebemos que a tecnologia atua como um meio interativo, trazendo 

recursos para facilitar a aprendizagem e utilizando meios diversos para obtenção de 

conhecimento, com uma aprendizagem de maneira diferenciada e agradável. E, por muitos 

alunos terem um vínculo com a tecnologia, eles poderão ajudar aqueles que tem dificuldades 

com a mesma. Sendo assim, não apenas o professor ensinará a seus alunos, mas os alunos que 

estão conectados com a tecnologia, poderão compartilhar seus conhecimentos tanto para os 

colegas quanto para o professor. 

 

2.5 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DAS TICS 

 

Diante das discussões anteriores, ressaltamos ainda que, utilizar as TICs facilitou para 

muitos meios de comunicação e, para o ensino de línguas, não foi diferente. Pessoas de 

diferentes partes do mundo podem se comunicar, gerando assim um compartilhamento de 

culturas e possibilitando que umas possam ensinar sua língua materna a outras (como por 

exemplo, uma pessoa nativa do Brasil, ao se comunica com um nativo dos Estados Unidos, 

poderá aprender e praticar o Inglês, bem como o americano poderá aprender e praticar o 

Português). 

 

O idioma inglês é uma rica ferramenta de comunicação, que promove 

transformações no estilo de vida, no comportamento, na visão de mundo, no 

papel social e até mesmo na linguagem. As TIC podem fornecer material 

didático suficiente para substituir o material previamente utilizado pelo 

docente, criando as possibilidades para que o aluno possa fazer suas próprias 

buscas e permitindo que ele próprio seja um pesquisador, estando preparado 

para as dúvidas que possam surgir no que diz respeito ao ambiente tecnológico 

[...]. (FRANCO, 2018, p 6) 

 

Assim, não só pelo livro didático que é entregue pelas escolas é possível estudar o 

Inglês. A internet proporciona o acesso a diferentes áreas de conhecimento, que se usadas 

corretamente, podem auxiliar no ensino e contribuir para melhorias na aprendizagem. As TICs 

possuem uma infinidade de recursos para que um aluno possa aprender o Inglês, aos quais 

facilmente encontra-se na internet blogs; sites em Inglês que podem ajudar na leitura e 

aprendizagem de vocabulário; nas redes sociais é possível encontrar páginas que ensinam essa 

língua; e, vendo séries e filmes também pode ser possível aprender outro idioma, com o auxílio 

do áudio e das legendas.  

Outro exemplo sobre isso é que, apenas com um smartphone em mãos, um aluno usando 

o aplicativo YouTube, encontra uma infinidade de vídeos que ensinam o Inglês. Há aplicativos 
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que fazem uso das melhores técnicas metodológicas para memorização de palavras, como o 

Menrise, ou o Duolingo, que mais parece com um jogo, e, que de acordo com o rendimento da 

pessoa, ele vai mudando de fazes. Outro aplicativo para o ensino de inglês é o EWA, o curso é 

parecido como ensino dos dois aplicativos já mencionados, mas as palavras são acompanhadas 

de gifs relacionados a filmes e séries, para uma aprendizagem mais descontraída. O diferencial 

do EWA é a leitura, pois possui uma biblioteca com livros dos mais variados tipos e auxilia a 

aprendizagem do vocabulário da língua escolhida: o aluno ao selecionar uma palavra, pode ver 

sua tradução e ainda frases que ajudam no entendimento e memorização da palavra. 

Dessa forma, o professor para melhoria da aprendizagem, pode sugerir aos alunos, todos 

esses meios para o auxílio da aprendizagem do Inglês: blogs, músicas, vídeos, aplicativos, entre 

outros, pois, como menciona Franco (2018, p. 8) 

 

[...] usar técnicas inovadoras de ensino é uma exigência atual, no sentido de 

despertar o interesse dos alunos e fazer com que estes aprendam de forma 

autônoma e crítica, relacionando os conteúdos aprendidos em sala ao que 

vivencia além dos muros da escola e se posicionando de maneira atuante 

dentro desta realidade, sendo capaz de transformá-la [...] 

 

Assim, ensinar com técnicas diferenciadas, melhora o interesse dos alunos durante as 

aulas e os auxiliam para que sejam autônomos na aprendizagem, pois ao estudar em casa, o 

aluno tem mais comodidade em decidir por qual meio estudar, mas claro que o professor deve 

sugerir esses caminhos de estudo. Assim, o aluno poderá cada vez mais mostrar seu potencial, 

pois estudar o Inglês de forma autônoma poderá melhorar as suas habilidades linguísticas na 

sala de aula.  

 

[Com relação ao] conhecimento linguístico em Língua Inglesa, as tecnologias 

digitais, quando adequadamente aplicadas ao processo de ensino, promovem 

uma mudança significativa na construção deste conhecimento. Mudanças 

formais e funcionais podem ser observadas na utilização do idioma, não 

somente quanto à estrutura e ao uso, mas também com a atribuição de novos 

sentidos e significados aos vocábulos do idioma, uma vez que, ao interagir no 

ciberespaço, novos construtos linguísticos são adquiridos pelos ciberusuários 

e, ao mesmo tempo, são transferidos a outros sujeitos, que ampliarão seu uso 

a outros contextos de habitação desse conhecimento. Os integrantes desse 

processo de aquisição de saberes expandem a utilização desse conhecimento 

a outras áreas em que atuam, como também proporcionam esse processo à 

participação de outros, permitindo que a busca pelo conhecimento reja boa 

parte das práticas cotidianas da contemporaneidade [...] (GONÇALVES; 

MOTTER, 2012, p. 6). 
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Dessa forma, as TICs provocam uma mudança progressiva no ensino e aprendizagem 

da Língua Inglesa, pois interagindo através da tecnologia para adquirir conhecimento, até a 

aprendizagem do vocabulário ocorre com mais facilidade. Além disso, o significado do 

vocabulário pode mostrar-se mais diversificado, devido à expansão de conhecimento que a 

internet favorece, através de sua capacidade de mostrar diversos significados sugeridos para 

uma única palavra, apenas com uma pesquisa rápida.   

Dado o exposto, vale ressaltar que, o professor não deve resistir ao uso da tecnologia 

em sala de aula (FRANCO, 2018), mas diante do cenário atual, é impossível que esse meio rico 

de conhecimento, não seja utilizado, mesmo diante de muitos alunos não terem acesso à 

tecnologia. Todavia, mesmo com as impossibilidades, os professores devem estar cientes de 

que, usar as TICs gera muitos benefícios para a aprendizagem e, que não deve haver resistência 

para usá-las, pois a atualidade exige inovação. E, com a grande variedade de recursos que a 

internet possui, para auxiliar no ensino de idiomas, felicita para uma melhor aprendizagem e 

aumenta as formas de chegar até as informações necessárias para apreender a Língua Inglesa. 

 

2.6 O ENSINO DA LEITURA MULTIMODAL EM AULAS REMOTAS DE LÍNGUA 

INGLESA 

 

Ensinar na modalidade remota, utilizando apenas os recursos que eram usados nas aulas 

presenciais, não é tão proveitoso para a aprendizagem do aluno, posto que a tecnologia está 

repleta de meios para esse ensino. Os PCNs, muito antes do ensino remoto ter uma crescente 

parcela de contribuição para que os alunos pudessem continuar estudando mesmo em casa, 

citam uma proposta que pode e deve ser utilizada atualmente, durante esse ensino. 

 

Quando [...] nos referimos a uma “alfabetização” de uma linguagem 

tecnológica, que é nova, e de uma comunicação, que se renova em face das 

variadas modalidades dessa linguagem (como as interligações entre o verbal 

e o visual, entre texto e imagem, que ampliam as possibilidades de cada meio 

envolvido), e quando descrevemos o usuário dessa comunicação como aquele 

que também é produtor dessa linguagem, tínhamos em mente os conceitos de 

letramento e multiletramento para o ensino de Línguas Estrangeiras nas 

escolas regulares. Essa proposta tem a ver com os objetivos da inclusão, pois 

leva à compreensão e conscientização de que: 1) há outras formas de produção 

e circulação da informação e do conhecimento, diferentes das tradicionais 

aprendidas na escola; 2) a multimodalidade requer outras habilidades de 

leitura, interpretação e comunicação, diferentes das tradicionais ensinadas na 

escola [...]. (PCN, 2006, p. 97) 
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Visto isso, aludimos que a multimodalidade é uma forma de compartilhar 

conhecimentos de forma variada, utilizando diferentes habilidades para melhorar a 

aprendizagem. Percebemos que as TICs utilizam uma linguagem revestida de diversos meios, 

que podem auxiliar o professor em um ensino diferente do tradicional, que, desse modo, ajudará 

num melhor engajamento do aluno, pois, ao ter contato com coisas novas, todos temos 

curiosidade de aprender e, isso pode motivar o professor e o aluno para um ensino vantajoso e 

aprimorado, utilizando técnicas multimodais. 

Vale destacar que, ensinar através de aulas remotas passou a ser um desafio para muitos 

professores, bem como aprender, por parte dos alunos. O ensino remoto e as TICs, facilitaram 

o ensino da leitura, para que pudesse ser trabalhada de diferentes formas, utilizando diferentes 

modos semióticos direcionados a mesma. Assim, Lima (2019, p. 107) afirma 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 valoriza a representação do mundo que o aluno traz para a sala de aula e 

não apenas impor a forma de representação feita através do código escrito 

como única ou mais eficiente. Para tanto, professores e alunos podem valer-

se de estratégia de ensino que enfatizam uma leitura multimodal, trazendo para 

a sala de aula textos que mesclam imagens, sons, gestos, escrita e outros 

modos semiótico. 

 

Dado o exposto, vemos que a internet é repleta de textos, que podem ser utilizados em 

sala de aula para o ensino de Inglês e, através deles, trabalhar de forma multimodal, valorizando 

o conhecimento de mundo e aumentando a capacidade leitora, pois ler não é somente um código 

escrito, ler vai além das palavras. Podemos chamar os textos lidos, através das TICs, de 

hipertextos, que são “textos no meio digital” (RIBEIRO, 2006, p. 19) e, para o ensino da leitura 

em uma LE, há diversos sites que podem auxiliar o professor para tal habilidade.  

Quanto a isso, podemos citar, como meio para aprendizagem da leitura em Língua 

Inglesa nas aulas on-line, o site Kizclub5, pois além de disponibilizar pequenos e diferentes 

textos em três níveis – intitulados de level 1, level 2 e level 3 –, compostos por frases 

relacionadas a determinada atividade, podem também ser desenvolvidos através dos textos, não 

apenas a leitura do texto escrito, como também, a leitura de imagens, usando assim, a 

multimodalidade para criar textos orais e aperfeiçoar o vocabulário do aluno, melhorando 

                                                           
5 http://www.kizclub.com/reading1.htm 
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também o letramento visual, pois “para o letramento visual, o trabalho com a competência passa 

a abranger não só a linguagem escrita, mas, sobretudo, a visual. (LIMA, 2019, p. 105) 

Quando se trata da aprendizagem de vocabulário, podemos citar o site Storynory6, que 

traz histórias diversas em formato escrito e oral, proporcionando ao aluno apreender o 

vocabulário e sua pronúncia. Além do mais, o Storynory, por contar com o auxílio do texto oral, 

atua com um diferencial de representatividade, pois até mesmo os deficientes visuais podem ter 

acesso aos textos em Inglês com facilidade, sem precisar de aplicativos que auxiliem na leitura. 

O site também é multimodal, pois apresenta diferentes tipos de textos. 

Assim, o uso da multimodalidade durante as aulas, pode resultar em uma melhor 

aprendizagem, pois “[...] nos mostra que ler é ser capaz de compreender a pretensão 

comunicativa de todos os modos semióticos presentes no texto, de modo que a construção de 

efeito de sentido transcende a palavra” (LIMA, 2019, p. 105). Destarte, a leitura não deve ser 

apenas de texto escrito, ao existir várias maneiras semióticas, que vão de textos verbais aos não 

verbais. 

Com base nisso, a combinação de texto escrito e texto visual ou texto escrito e texto 

oral, auxilia para uma melhor aprendizagem, pois o aluno pode sentir-se mais motivado, pois 

ao ler em Inglês e ter imagens no texto escrito, facilita a compreensão do sentido do mesmo, 

pois as imagens podem servir de apoio. E ao ler, o texto escrito e ter um texto oral de apoio, o 

aluno melhorará sua pronúncia e poderá adquirir mais desenvoltura para ler em voz alta. 

Por sua vez, mesmo a leitura sendo pouco utilizada em muitas escolas, há o uso da 

multimodalidade em textos, mas nem sempre é feito com consciência, ou seja, muitos 

professores fazem uso da multimodalidade de forma inconsciente (RIBEIRO, 2019), não 

percebendo que fazem o uso da mesma. E, multimodalidade, não se aplica apenas a diferentes 

tipos de textos, pois há recursos como as cores, designer, semiótica e várias outros, que podem 

ser combinadas para uma produção multimodal. 

  

                                                           
6 https://www.storynory.com/category/original-stories-for-children/the-ordinary-witch/ 
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CAPÍTULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo é destinado a apresentação dos aspectos metodológicos que foram 

utilizados para a execução desta pesquisa, sendo eles: caracterização da pesquisa; objeto de 

análise; constituição do corpus; procedimentos de coleta de dados para análise; instrumento da 

coleta de dados e procedimentos de análise dos dados. Sendo assim, seguimos agora para as 

explicitações sobre os mesmos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nosso trabalho se enquadra nos critérios de pesquisa descritiva e exploratória, uma vez 

que, as pesquisas descritivas  

 

[…] têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. [...] uma de suas características mais significantes está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática. Entre as pesquisas descritivas [...]. 

São incluídas neste grupo as pesquisas que tem por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população [...]. (GIL, 2002, p. 42) 

 

Portanto, nosso estudo consiste em descrever e destacar informações extraídas da coleta 

de dados, realizada através de questionários aplicados, para haver a análise e interpretação de 

todas as respostas. É também uma pesquisa exploratória, pois visa estudar um problema, 

construído através de hipóteses (GIL, 2002), com o objetivo de entender as opiniões e crenças 

dos estudantes, com relação ao ensino da leitura para a aprendizagem da Língua Inglesa, em 

aulas remotas, bem como, obter informações relevantes que possam ajudar na melhoria desse 

ensino 

Segundo Serrano (2011, p. 144), “não existe conhecimento científico sem a existência 

do método”, e, por essa razão, o método a ser utilizado nessa pesquisa, será o método hipotético-

dedutivo, que de acordo com Diniz (2015, p. 108): 

 

[...] consiste em se perceber problemas, lacunas ou contradições no 

conhecimento prévio ou em teorias existentes. A partir desses problemas, 

lacunas ou contradições, são formuladas conjecturas, soluções ou hipóteses; 

[...]. Após analisados os resultados, são avaliadas as conjecturas, soluções ou 

hipóteses previamente elaboradas, que podem ser reputas (rejeitadas) ou 

corroboradas. 
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Assim, a partir do método hipotético-dedutivo, as experiências já adquiridas antes da 

pesquisa, ajudarão a formular hipóteses, que poderão ser comprovadas ou não, após a análise 

dos resultados obtidos nos questionários aplicados aos alunos.  

Em suma, mediante informações aqui apresentadas, concluímos que o procedimento 

utilizado nessa pesquisa, é o qualitativo, pois até chegar aos resultados finais, primeiro houve a 

coleta de dados dos questionários e análise das informações adquiridas, chegando 

posteriormente, aos resultados.  

 

3.2 OBJETO DE ANÁLISE 

 

O objeto da nossa pesquisa embasa-se na leitura, levando em consideração o momento 

atual, em que as aulas ocorrem através do ensino remoto. Consideramos importante investigar, 

a habilidade da leitura para a aprendizagem da Língua Inglesa, em aulas remotas, no Ensino 

Médio, especificamente com alunos que estudaram o 3º ano, durante o ano letivo de 2020, na 

cidade de São Miguel, localizada no Alto Oeste Potiguar. 

 

3.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Para esta pesquisa, será utilizado como corpus, o questionário respondido por 16 

(dezesseis) alunos que estudaram o 3º ano do Ensino Médio, na cidade de São Miguel-RN, 

durante o ano letivo de 2020, ano esse que a pandemia do novo Coronavírus, o Sars-Cov-2, 

causador da Covid-19, começou a se espalhar pelo Brasil, ocasionando, assim, o aumento do 

uso das TICs para o ensino, através de aulas remotas. 

Para tanto, a escolha do questionário, aplicado a alunos supracitados para a coleta de 

dados, se deu observando questões cronológicas e contextuais, relacionadas a pandemia da 

Covid-19, para entender como o ensino da leitura, para aprendizagem da Língua Inglesa, 

ocorreu durante o tempo em que o ensino remoto ainda era novidade, para maior parte dos 

alunos e professores, principalmente aos que são de escola pública. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE  

  

 Como sabemos, para toda pesquisa é necessário que haja uma coleta de dados do objeto 

de estudo a ser analisado. Portanto, no caso do nosso estudo, a coleta de dados se deu através 

de um questionário, que foi aplicado através do Google Forms, aos alunos que estudaram o 3º 
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ano do nível médio, em 2020, para investigarmos como a leitura esteve presente nas aulas 

remotas de Língua Inglesa e como o vocabulário é adquirido através dessa habilidade. 

 

3.5 O INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu através de um questionário, que foi trabalhado da seguinte 

forma: através do Google Forms, foi criado um questionário com 09 (nove) perguntas, 

destinadas aos alunos que estudaram o 3º ano, no ano letivo de 2020, na cidade de São 

Miguel/RN. Foi escolhido esse período escolar, 3º ano do nível médio, por ser o último ano 

antes de, virtualmente, adentrarem ao nível superior de ensino e, também, por ser o ano em que 

os alunos estão, potencialmente, mais engajados no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), período em que, espera-se que os professores abranjam melhor as quatro habilidades 

de ensino-aprendizagem (escuta, fala, leitura e escrita).  

As 09 (nove) perguntas do questionário foram divididas em: objetivas, subjetivas e de 

resposta múltipla, que abordaram sobre o uso das ferramentas online para o ensino remoto; 

meios que são utilizados pelo (a) professor (a), para ensinar a Língua Inglesa; hábitos de leitura; 

como os textos em Inglês eram apresentados aos alunos; vocabulário; e, a opinião dos alunos 

em relação ao ensino/aprendizagem da LE através da leitura. Ainda assim, apresentamos 

também imagens de livros populares em duas questões: numa delas, para saber o entendimento 

dos alunos em relação ao que é texto; e na outra, para saber se os alunos preferem textos 

acompanhados de imagens ou não.  

Quanto a isso, em cada pergunta do questionário, os alunos escolheram as respostas que 

mais se enquadravam com o que foi vivenciado por eles, durante as aulas remotas de Língua 

Inglesa, em relação a aprendizagem da LE através da leitura e se isso ocorre durante as aulas. 

Diante disso, o questionário foi feito com o intuito de abordar a experiência que os 

alunos tiveram em relação ao ensino, através de aulas remotas, enfocando como a leitura está 

presente nas aulas de Língua Inglesa, verificando também, como os alunos apreendem o 

vocabulário da Língua Inglesa através da leitura, envolvendo textos multimodais e, como os 

discentes percebem que, através da leitura, é possível aprender uma nova língua.  

Por último, foi perguntado aos alunos qual a opinião deles em relação a aprendizagem 

da língua inglesa através da leitura e se eles acham possível que o aluno aprenda a LE, com o 

auxílio de textos em inglês 

Assim, através da aplicação dos questionários aos alunos, foi possível descobrir se, nas 

aulas de Língua Inglesa de uma escola pública de nível médio, há a presença de leitura de textos 
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em Inglês, como os alunos se comportam mediante esse método de aprendizagem e, como eles 

utilizam esse meio para aprender Inglês. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Mediante os expostos até aqui, nesta pesquisa foi analisado como o aluno, do Ensino 

Médio, consegue aprender uma nova língua através da leitura. A partir das respostas dos 

questionários, foram coletadas as informações constadas neles, seguindo com a elaboração de 

hipóteses para tentar explicitar e mensurar as informações colhidas, como: os professores atuam 

como aprendizes, assim como os alunos, em relação ao uso de recursos tecnológicos e, com o 

ensino da leitura, usando diferentes formas para uma melhor aprendizagem, os alunos são 

instigados para a prática e reconhecimento de uma LE. Assim, sendo a hipótese “uma solução 

provisória que se propõe para o problema formulado” (ANDRADE, 1993, p. 115), a solução 

provisória proposta poderá ser confirmada ou não no decorrer da pesquisa. 

Dessa forma, de acordo com as informações apresentadas nos questionários, os dados 

que foram coletados foram analisados e interpretados. Em seguida, foi feita representações 

gráficas, por meio dos dados das questões objetivas e de resposta múltipla; quanto as questões 

subjetivas, será usado caixas de texto. Dessa forma, nos foi possibilitado analisar como a leitura 

de textos em Inglês pode ajudar na aprendizagem da LE, em aulas de Língua Inglesa e, como 

essas aulas ocorriam em formato on-line. 

Com base nisso, para a análise, foram relacionadas as respostas dos questionários, 

buscando compreender quais as opiniões dos alunos mediante a experiência que tiveram, em 

relação as aulas remotas de Língua Inglesa e a leitura e aprendizagem da LE. Vale ressaltar, 

ainda, que a utilização dos questionários teve como principal objetivo: entender a situação dos 

alunos em relação a leitura e como ela é utilizada, se os alunos conseguem aprender o 

vocabulário da Língua Inglesa ou não, através de textos propriamente em Inglês.  
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Com base nas discussões realizadas anteriormente, temos agora um capítulo destinado 

para a análise do corpus desta pesquisa, bem como, a discussão dos dados obtidos que, para 

melhor identificação das respostas dos participantes, denominamos um sub tópico como 

“Análise das respostas dos questionários”, que segue abaixo. 

 

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Agora, passamos a discutir sobre a análise do corpus desta pesquisa, constituído, por 

sua vez, por um questionário com 09 (nove) perguntas, distribuídas entre questões objetivas, 

subjetivas e de resposta múltipla, aplicado aos alunos que estudaram o 3º ano do Ensino Médio, 

no ano letivo de 2020, na cidade de São Miguel/RN. 

A saber, todos os participantes são identificados por números, para preservar suas 

identidades e, suas respostas são apresentadas através de gráficos, quando forem perguntas 

objetivas e de resposta múltipla; e, para perguntas subjetivas, as respostas são apresentadas em 

caixa de texto e acompanhadas de aspas duplas. Assim, para auxílio da análise, recorremos ao 

nosso capítulo teórico II, sempre que necessário.  

Atemo-nos, agora, a análise das respostas: 

 

Questão 1 - Você percebeu que o(a) professor(a) teve dificuldade em usar as ferramentas on-

line para o ensino remoto? E você ajudou o(a) professor(a) quando ele teve dificuldades? 

 

1 - “Não, todos os meus professores sabiam usar as ferramentas” 

 

2 – “Dificuldades nem tanto com as ferramentas, a maior dificuldade foi está longe dos 

alunos, não está presente.” 

 

3 – “Sim, houve um pouco de dificuldade. Eu e os meus colegas tentávamos ajudar sempre.” 

 

4 – “Sim, a maioria não tem tanta vivencia com programas como discord, skype, angouts etc, 

então as vezes a gente ajuda.” 
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5 – “Não” 

 

6 – “Nunca aconteceu do professor ter essa dificuldade, mais se fosse o caso eu ajudaria sim.” 

 

7 – “Sim, notei que alguns professores tiveram bastante dificuldades. Não pois geralmente 

ele buscava ajuda com o outro professor que entendia de informática.” 

 

8 – “No começo teve dificuldades em questão do volume das video aulas, mas fepois foi 

resolvido.” 

 

9 – “Sim, mas ele buscava ajuda com os outros professores” 

 

10 – “Minha professora não teve dificuldades ela é muito tecnologia eu acho que dificuldade 

sentiu a gente por não ter acesso a internet por nós do turno vespertino moramos em sítio foi 

muito complicado para a gente” 

 

11 – “Professor não teve dificuldade” 

 

12 - “Sim. Ajudei o máximo que pude.” 

 

13 – “Sim minha professora teve um pouco de dificuldades, pois foi um ensino mais diferente 

do que ela já estava acostumada, mais por meio de pesquisas referente a esses ensino remoto, 

ela conseguiu dominar essas ferramentas.” 

 

14 – “Em minha opinião a professora se saiu muito bem no uso das ferramentas on-line e 

conseguiu se adaptar bem.” 

 

15 – “Notei nenhuma dificuldade” 

 

16 – “Persebe bastante dificuldades para operar nesse novo meio de ensino, mais mesmo com 

uma certa dificuldade ainda tentao se adaptar na medida do possível.” 
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Observado os apontamentos anteriores, podemos relatar, através das respostas acima, 

que os alunos: 1, 5, 6, 10, 11, 14 e 15, perceberam ou afirmaram que o (a) professor (a) não 

teve dificuldade em usar as ferramentas para o ensino remoto. Dos sete alunos citados, apenas 

o aluno 6 disse que ajudaria caso fosse necessário e, o aluno 10, disse que a maior dificuldade 

veio por parte dos alunos que eram residentes da zona rural, por não terem acesso à internet.  

Os alunos 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 e 16, citaram ter percebido dificuldade por parte do (a) 

professor (a) ao usar as ferramentas de ensino e, que os (as) professores (as) pedem ajuda a 

outros e fazem pesquisas sobre as ferramentas de ensino para aprender a usá-las e, mesmo com 

dificuldades, eles procuram se adaptar. Desses oito alunos, apenas os alunos 3, 4 e 12, 

afirmaram ajudar o (a) professor (a) nas dificuldades com os meios tecnológicos. O aluno 4, 

citou, ainda, programas (como Discord, Skype e Hangout) como meios que eram utilizados pelo 

(a) professor (a) para o ensino remoto. O aluno 2 citou que “a maior dificuldade foi está longe 

dos alunos”, ou seja, longe da escola.  

Ademais, diante das respostas dos alunos, pudemos confirmar o que aponta Franco 

(2018, p. 4), “o professor é imigrante e não nativo”, em relação a tecnologia, pois mesmo não 

sendo habituado ao meio tecnológico, buscou apreender acerca desse conhecimento, para levar 

o ensino até os alunos, através das TICs. E, ainda como diz o mesmo autor, a tecnologia atua 

como um diferencial, mas não é capaz de substituir um professor. 

Ainda assim, podemos citar, a falta de empatia que pode ser revelada através das 

respostas, ao passo que apenas quatro, dos dezesseis alunos respondentes, afirmaram ajudar o 

professor nas dificuldades com as ferramentas para o ensino remoto. Contudo, é de suma 

importância ressaltar, que é provável que os alunos também tenham tido dificuldades, devido 

esse ensino emergente, como discutiremos no próximo questionamento, vejamos.  

 

Questão 2 - Através de qual (is) meio (s) citado (s) abaixo, o(a) professor(a) ensinava o Inglês? 
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Gráfico 17 – Meio(s) de ensino(s) citado(s) pelo(a) professor(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos no gráfico 1, que as aulas de Língua Inglesa eram multimodais, pelo uso 

de variados meios para o ensino remoto, o que o diferencia do ensino tradicional, através do 

livro didático, mas ainda há o predomínio do livro, que foi citado por 13 alunos. Para ensinar 

o Inglês, os alunos também citaram que as músicas eram utilizadas pelos professores, como 

explicitado por 12 dos questionados. 5 alunos citaram ainda, que o ensino se dava através de 

filmes e séries e, 4 citaram sites. 2 dos 16 alunos, marcaram a opção: aplicativos de ensino de 

línguas. 4 alunos diferentes, citaram cada, um outro meio para o ensino de língua: textos, 

podcast, atividades produzidas pelo (a) professor (a) e, “por vídeo e explicações em uma aula 

em vídeo”, o que nos levou a entender que seriam vídeo-aulas.   

Diante disso, vemos a preocupação do (a) professor (a), em utilizar de diferentes 

modalidades para ensinar a Língua Inglesa. E, que existem diferentes formas de ensinar, de 

fazer circular informações e conhecimento, formas essas diferentes das tradicionais (PCN, 

2006), que podem ajudar na melhoria da aprendizagem.  

Sendo assim, seguiremos agora para os apontamentos sobre o questionamento 3: 

 

Questão 3 - De acordo com o contexto mundial em que estamos vivendo em relação a 

pandemia da Covid-19: em sua opinião, qual o papel das aulas remotas para a aprendizagem 

do inglês e, você acredita que utilizando os meios citados na questão anterior, essa 

aprendizagem possa ser melhor? Por quê? 

 

                                                           
7 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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1 – “Acredito que não, pois muitas pessoas ainda não estão acostumado a usar o recurso da 

internet para os estudos” 

 

2 – “Sim, pois é com esses e várias outras ferramentas q facilita bastante a aprendizagem” 

 

3 – “Um papel de extrema importância. Os meios citados auxiliam e facilitam bastante.” 

 

4 – “Acredito que através de livros.” 

 

5 – “Sim, por que faz com que nós alunos possamos conhecer novos textos literários e 

principalmente outros meios de aprendizagem.” 

 

6 – “As aulas remotas em si, são "complicadas" para o aluno, porém vai muito do seu querer 

em aprender mesmo com esse meio de ensino. E eu acredito sim, que dá maneira que estava 

sendo como eu citei na questão anterios, essa aprendizagem se torna melhor, pois atravéz de 

músicas o professor consegue puxar mais o aluno para o ensino e o aluno consegue 

compreender melhor o assunto tratado pelo o professor.” 

 

7 – “Não que sejam melhores, nossa professora buscou adaptar o que ela já usava nas aulas 

presenciais. E como a gente já sabia a dinâmica, se tornava mais fácil.” 

 

8 – “Durante a pandemia assistimos muitos filmes e escutamos musica para passar o tempo, 

entao ja foi um complemento para o nosso dia a dia.” 

 

9 – “As aulas remotas ainda são novidade pra gente e acredito sim que essas coisas citadas 

podem ajudar, por que a gente aprende mais rápido” 

 

10 – “A gente aprender mais não é a mesma coisa de estar na sala de aula é diferente” 

 

11 – “É muito importante pois temos mais contato com coisas diferentes” 

 

12 – “Sim, devido a variedade de meios disponíveis, ainda mais nesse período de 

Quarentena.” 
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13 – “Na minha opinião essas aulas remotas tem um papel muito importante para nosso 

aprendizado, pois e como uma possibilidade de aprender só que de maneira virtual, e 

conquistar novos espaços e refazer nossa história,e acredito eu que com os meios de 

aprendizagem diferente e melhor sim,pois podemos pesquisar mais, entrar mais nos 

conteúdos,e entender o assunto acordando por meio de pesquisas.” 

 

14 – “Não sei se a aprendizagem possa ser melhor, mas que dá para se aprender sobre o 

conteúdo, dá.” 

 

15 – “As aulas remotas foram muito importante na aprendizagem pois sem elas em hipótese 

alguma teria aprendizagem. Acredito que sim, esses meios ajudam bastante na compreensão 

da língua.” 

 

16 – “As aulas foram uma medida de ensino novo então tem muita se aprender muito ainda 

para evoluir; não acredito que seja melhor pq não está sendo um meio de ensino tão bem 

trabalhado como o meio presencial.” 

 

Diante das respostas acima, observamos opiniões bem distintas nas 16 respostas, 

vejamos: os alunos 3, 11, 13 e 15 disseram que as aulas remotas são importantes para a 

aprendizagem do Inglês. O aluno 6, disse que as aulas remotas são complicadas e depende de o 

aluno querer aprender ou não. O aluno 9, relata que essas aulas são novidade. Tanto esses alunos 

citados, quanto o 2, 5 ,12, e 14, afirmaram que os meios citados na questão anterior ajudam na 

aprendizagem do Inglês. O aluno 10, afirmou que dá para aprender pelos meios citados, mas é 

diferente do que na sala de aula.  

O aluno 4, citou os livros para ajudar na aprendizagem e, o 7, disse que o(a) professor(a) 

buscou adaptar-se ao que usava nas aulas presenciais, ou seja, levar o que ensinava nas aulas 

presenciais para o ensino remoto. 

Apenas os alunos 1 e 16 não acreditam que o ensino do Inglês possa ser melhor se 

utilizado os meios citados, na questão anterior, pois os alunos não estão aptos a estudar pela 

internet e, como diz o aluno 16, pelo ensino remoto não ser “tão bem trabalhado como o ensino 

presencial”, entendemos que ao citar isso, o aluno esteja se referindo as dificuldades que 
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aparecem no ensino remoto, por ser um ensino novo e que ainda apresentar muitos desafios a 

serem superados.  

Temos ainda o aluno 8, que fugiu um pouco da pergunta e disse que durante a pandemia, 

os alunos assistiram filmes e escutaram músicas, como meio para “passar o tempo”, ou seja, 

para distração no dia-a-dia. 

Diante da análise feita, podemos aludir que os materiais disponibilizados pelas TICs, ou 

seja, músicas, filmes e séries, sites e aplicativos de línguas, citados na questão anterior, podem 

ajudar na aprendizagem do Inglês, pois mesmo os alunos afirmando que aprender Inglês é 

complicado e, com o (a) professor (a) adaptando as aulas para um melhor ensino, afirmamos 

que dependendo da motivação do aluno, a aprendizagem é possível. 

Dado o exposto, certificamos o que diz Falcão et al (2012, p. 3) “[...] professor e aluno 

agem ativamente dentro da construção do ensino [...]”, ou seja, o ensino deve ser mútuo, o aluno 

precisa ser motivado para aprender e, como os materiais disponibilizados nas TICs e citados 

anteriormente, são algo que diariamente estão na vida dos alunos e, devido a essas vivências, 

podem facilitar o ensino, pois utilizando músicas, filmes e séries, sites e aplicativos, o aluno 

estará aprendendo através de coisas que estão inseridas no cotidiano dos mesmos e isso irá 

motivá-los e, implicar numa aprendizagem satisfatória. 

Debrucemo-nos, agora, para os apontamos da questão seguinte: 

 

Questão 4 - Você tem hábitos de leitura? 

 

Gráfico 28 - Hábitos de leitura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Ao observar a distribuição do gráfico acima, vemos que 62% dos alunos afirmam ter o 

hábito da leitura e apenas 38% afirmam não ter. Tal realidade nos faz refletir que os alunos 

veem a importância de ler e de buscar conhecimento através de textos e, que a leitura não está 

presente apenas na sala de aula, mas sim, na vida social dos alunos.  

Validamos, assim, Boso et al (2010), que alude que a leitura é importante para a vida 

social de quem ler e ajuda o âmbito social do indivíduo e, dessa forma, ela é importante não 

apenas para a aprendizagem na escola, mas também, para o conhecimento de mundo, para que 

o aluno possa compreender o que o cerca, tendo contato com textos dos mais variados tipos.  

Discutido isso, direcionemo-nos agora ao próximo questionamento, a saber: 

 

Questão 5 - Como o(a) professor(a) apresentava aos alunos, durante as aulas, os textos em 

inglês? 

 

Gráfico 39 – Meios utilizados pelo(a) professor(a) para apresentar os textos em inglês aos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos o gráfico 3, percebemos que a opção mais votada, de como os textos 

em Inglês eram apresentados aos alunos, foi o livro didático, mas que ainda eram utilizados 

textos da internet. Um único aluno marcou que não havia o ensino através de textos e, outro, 

marcou a opção “outros”, informando não saber se os textos eram da internet ou produzidos 

pelo (a) professor (a).  

Diante do apresentado, percebemos que o (a) professor (a), não ensinava apenas através 

do ensino tradicional, com o uso exclusivo do livro didático. Havia a preocupação de apresentar 

                                                           
9 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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aos alunos, textos presentes na internet, através das TICs, tornando o ensino mais atrativo para 

os alunos, pois, como apontam Arana e Klebis (2015), com maneiras atrativas, o aluno terá 

mais prazer em ler e não verá a leitura como algo obrigatório.  

Ao relatarmos sobre a necessidade do uso de maneiras atrativas para o ensino, passamos 

agora para as discussões sobre as formas de auxílio quanto ao vocabulário do texto em Inglês, 

vejamos: 

 

Questão 6 - Havia o auxílio do(a) professor(a) na aprendizagem do vocabulário do texto em 

inglês? Caso não houvesse auxilio do(a) professor(a), você buscava entender o vocabulário 

do texto sozinho(a)? 

 

1 – “Não utilizava da ajuda da professora, mas quando eu tinha alguma dúvida eu me 

submetia a internet” 

 

2 – “Sim. Eu procuraria ajuda na internet com o tradutor” 

 

3 – “Havia o auxílio do professor sim.” 

 

4 – “Sim, o professor sempre estava presente através de alguma rede social para nos auxiliar 

em duvidas.” 

 

5 – “Sim havia ajuda do professor.” 

 

6 – “Sim havia o auxílio do professor e eu ainda sim procurava entender todo vocabulário de 

algum texto passado.” 

 

7 – “A professora usava um método de palavras chaves, para a nossa compreensão de texto 

ser mais fácil, mas caso sentisse dificuldade poderia entrar em contato com ela. ‘Geralmente 

eu não buscar a entender sozinho’” 

 

8 – “Havia sempre explicações dos termos durante as aulas.” 

 

9 – “Sim, mas eu sempre procurava sozinho também” 
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10 – “O professor ajuda muito reforça muito o vocabulário o professor auxiliava muito a 

gente” 

 

11 – “Sim, sempre ajudava” 

 

12 – “Sim, havia o auxílio do professor e buscava entender o texto sozinha” 

 

13 – “Sim sempre nós ajudava no vocabulário do texto em inglês, pois e uma matéria bem 

complexa, e eu sempre buscava entender o texto atrazer do meu conhecimento e tentava 

entender no que ele se tratava.” 

 

14 – “A professora sempre falava que se algum dos alunos tivesse dúvidas ou algo do tipo, 

poderia lhe perguntar pelo WhatsApp (isso foi no início da utilização do EAD, quando ainda 

não tinhamos as aula on-line com Webcam). Quando retornamos com as aulas e fizemos o 

uso da Webcam, aí sim tínhamos um auxílio mais próximo do das aulas presenciais.” 

 

15 – “Sim, havia.” 

 

16 – “Havia sim uma ajuda da parte do professor, se nada hora ele não podesse tirar uma 

dúvida eu procurava por mim mesmo.” 

 

Observado os apontamentos feitos, por unanimidade, todos os 16 alunos afirmaram que 

o (a) professor (a) auxiliava na aprendizagem do vocabulário do texto em Inglês, seja durante 

as aulas ou através de redes sociais, mas apenas os alunos 1, 2, 6, 9, 12, 13 e 16, disseram buscar 

entender o texto sozinho e, o aluno 7 disse não procurar ajuda para compreender o texto em 

Inglês.  

Assim, destacamos que é de extrema importância o professor auxiliar o aluno na 

aprendizagem da língua estrangeira, para ter-se um melhor ensino e aprendizagem. E, de acordo 

com as respostas dos alunos, ao afirmarem buscar ajuda para aprender o vocabulário, 

confirmamos com Leffa (1996) que ressalta que, na leitura, sempre que houver a necessidade, 

deve ser usado o dicionário, como auxílio para compreensão do vocabulário, pois assim, o aluno 

irá compreender melhor o texto e, consequentemente, apreender palavras novas com as 
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pesquisas. Com o conhecimento que é adquirido, o aluno pode ter mais vontade de aprender e 

assim terá motivação para o estudo.  

 

Questão 7 - As imagens abaixo foram retiradas do livro "The Little Prince" (2015), observe-

as: 

 
Ilustração 110 - Imagem 7.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 212 - Imagem 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fonte: Compilação do autor. 
11 Montagem a partir de imagens retiradas do livro The Little Prince (2015) 
12 Fonte: The Little Prince (2015) 
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Ilustração 313  – Imagem 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agora que você observou as imagens, de acordo com o seu conhecimento, qual(is) é(são) 

texto e porquê você considera como sendo texto a(s) imagem(s) citada(s)? 

 

1 – “Todas as 3 são textos o que defirenciam elas são ó tipos delas, sendo que nas duas 

primeiras são textos visuais e na última é um texto literal” 

 

2 – “As imagem 1,2 são de um livro ' o pequeno Príncipe '” 

 

3 – “Todos. Porquê repassam uma mensagem.” 

 

4 – “Imagem 2 e 3 por conta das palavras.” 

 

                                                           
13 Fonte: The Little Prince (2015) 
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5 – “3 por ter mais informações escritas.” 

 

6 – “Todas são textos.” 

 

7 – “Imagens 2 e 3 são textos, elas trazem alguns trechos do livro "The Little Prince". A 

imagem 1 só trás imagens referentes a história passada no livro.” 

 

8 – “A segunda e a terceira contem textos, ja a primeira é so uma imagem q da para ser 

interpretada na primeira olhada se você ja tiver lido o livro.” 

 

9 – “As 3, por que texto não é apenas o que tem escrito” 

 

10 – “Todas as imagens são textos porque traz sentimentos bem diferentes a imagem 1 ela 

pode ser um texto traz reflexão a imagem 2 ela também é muito profunda e traz ensinamentos 

a imagem 3 ela traz muito conceito bem distintos” 

 

11 – “A 2 e 3, por que tem coisas escritas” 

 

12 – “Pequeno Príncipe. Pois tanto com as imagens ou palavras, podemos tirar informações 

da história.” 

 

13 – “O texto e o pegueno príncipe,sim porque no texto fala da imagem citada,e ambos tem 

uma combinação na história abordada.” 

 

14 – “Pelo que eu sei, uma figura pode ser considerada texto (se estiver enganado me 

desculpe) se tiver um contexto e/ou coesão. Pelo que eu sei o segundo pode sim ser 

considerado um texto, pois você entende o que está sendo representado. Já o segundo, em 

minha opinião, só vai ser compreendido por quem leu a obra. Por conta disso não o vejo 

como texto.” 

 

15 – “Às imagens 2 e 3” 
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16 – “Eu consedero a segunda e a terceira, no entanto a primeira e só uma imagem de um 

desenho.” 

 

Quanto ao que estamos discutindo agora, apresentaram-se opiniões diversas nas 

respostas dos alunos, vejamos: os alunos 1, 3, 6, 9 e 10, apontaram como sendo texto, as três 

ilustrações, pois, segundo alguns dos alunos, o que diferenciam as imagens são os tipos de texto, 

cada imagem repassa uma mensagem e texto, não é apenas algo escrito. 

Já os alunos 4, 7, 8, 11, 15 e 16, consideram sendo texto as ilustrações 2 e 3, por causa 

do texto escrito. O aluno 5 escolheu como sendo texto a ilustração 3, também pelas palavras 

apresentadas e, o aluno 14 escolheu as ilustrações 1 e 2, por compreender o que está sendo 

apresentado. Os alunos 2, 12 e 13, disseram que as ilustrações são referentes ao livro “O 

Pequeno Príncipe”, pois apresentam imagens e palavras que constam na obra. 

Com base nisso, percebemos que muitos alunos não têm conhecimento dos textos 

multimodais e, entendem que algo é texto apenas por existir palavras, mas, em contrapartida, 

outros compreendem que uma imagem também é um texto. E, mesmo não respondendo o que 

se pede na pergunta, alguns alunos identificaram a qual obra pertence as ilustrações, apenas 

pela leitura inconsciente das mesmas. Dessa forma, compreendemos Lima (2019) que diz que 

ler é compreender todos os sentidos do texto, e que, para fazer sentido, não precisa apenas ser 

algo escrito. Assim, chegamos ao letramento visual, que não abrange apenas a linguagem 

escrita, mas também, a visual, como destaca também, o mesmo autor.  

Ainda sobre as relações entre imagens e textos, apontamos: 

 

Questão 8 - As duas imagens abaixo foram retiradas do livro "Alice’s Adventures in 

Wonderland", de Lewis Carroll, ambas possuem o mesmo trecho da obra, retirados do 

capítulo VI, mas cada uma possuem ano e editora diferentes. Observe-as: 
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Ilustração 414 - Imagem 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 515 - Imagem 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Fonte: Alice’s Adventures in Wonderland (1865) 
15 Fonte: Alice’s Adventures in Wonderland (1866) 
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• Agora que você observou cada uma das imagens, responda: se você tivesse que escolher 

uma das imagens para fazer a leitura, qual você escolheria? Explique o motivo da sua 

escolha. 

 

1 – “A segunda pois ela conta com um recurso de imagem e por que também fica mais fácil 

de entender o conteúdo do texto, mesclando o texto com a imagem.” 

 

2 – “A imagem 1, porque eu acho interessante descobrir o quer dizer o texto, mais sem mostra 

imagens” 

 

3 – “O que tem a imagem, porque chama mais a atenção.” 

 

4 – “a segunda por conta da ilustração que é mais chamativa ao leitor.” 

 

5 – “2 por ter texto escrito e também imagem.” 

 

6 – “A segunda imagem, por se tratar de um texto com imagem, pois já facilita no 

intendimento da leitura.” 

 

7 – “Imagens 1, pois não possui ilustrações e isso torna a imaginação mais fértil.” 

 

8 – “A segunda, pois tem uma imagem w facilita o entendimento do texto.” 

 

9 – “A imagem 2 por que fica mais legal aprender com imagens” 

 

10 – “Eu escolheria o texto 1 por ele ter mais entendimento a gente entende melhor também 

trata de um texto pequeno e muito reflexivo” 

 

11 – “A 2 por causa da imagem que felicita o entendimento” 

 

12 – “A que tem imagem e palavras, pois é bem mas interessante uma história com imagens 

e você pode se maravilhar com os desenhos feitos.” 
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13 – “Eu escolheria a segunda para fazer a leitura,porque acho as letras mais melhor de 

entender a tradução e porque também tem uma imagem que ajuda a entender no que a obra 

quer dizer, e mesmo que ambos se refere ao mesmo assunto o segundo e melhor por conta da 

imagem.” 

 

14 – “Eu escolheria a segunda. Pois em minha opinião com uso das figuras em textos, sejam 

histórias ou não, fica mais divertido você ler e ao mesmo tempo ver o ambiente em que o 

enredo se passa, do que tentar imaginá-lo.” 

 

15 – “A imagem 1, por que já estou acostumada a ler nesse modelo que está o texto.” 

 

16 – “A segunda, escolhe pela ilustração pois um texto com uma ilustração tem maior 

interaçãoe imersão na história.” 

 

Ao observarmos as respostas dos alunos, anteriormente, percebemos que a maioria deles 

escolheram a ilustração 2, pois apontam que, textos com imagens são mais fáceis de 

compreender e torna a leitura mais interessante. O aluno 13 ainda citou que a fonte utilizada na 

questão dois, é melhor para a leitura.   

Apenas os alunos 2, 7, 10 e 15, escolheram a ilustração 1, pois segundo alguns alunos, 

melhora a imaginação e/ou o entendimento. O aluno 15, aponta estar acostumado a ler nesse 

formato, ou seja, ler sem o auxílio de imagens.  

A partir das respostas da maioria, certificamos o que diz Wildgrube et al (2008), que o 

leitor interage com o texto em situações ou contextos diferentes, assim, tendo o contato com o 

texto imagético e escrito, o aluno pode interagir com ambos, tendo uma melhor compreensão e 

assimilação da história. E, também, Lima (2019), que afirma que, ao ler, o indivíduo é capaz de 

compreender a comunicação existente entre os diferentes modos semióticos presentes no texto, 

que vão da escrita, imagens e até a fonte utilizada no texto para produzir sentido.  

Diante disso, observemos agora o último questionamento: 

 

Questão 9 - Qual a sua opinião em relação a aprendizagem da Língua Inglesa através da 

leitura? Você acha possível que o aluno aprenda o vocabulário da língua inglesa, com o 

auxílio de textos em Inglês? 
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1 – “Sim.” 

 

2 – “É muito interessante porque você cai na tentação de querer saber o que as aquelas palvras 

querem dizer, isso faz a curiosidade aumenta pela leitura tradução dos textos em inglês. Sim.” 

 

3 – “Sim, a leitura é um método importante na aprendizagem do inglês.” 

 

4 – “Creio que pelo menos o básico sim, pois a língua inglesa é muito divergente e com 

muitas gírias então creio que somente com algum convívio mais próximo, sendo um algo 

mais direto como dialogo ou algo vivenciado não é possível ter algo tão concreto no 

aprendizado.” 

 

5 - “Sim” 

 

6 – “A aprendizagem da lingua inglesa através da leitura se torna um pouco complicada pois 

nao somos "exper" em inglês para compreendermos tudo e fica chato ter que traduzir textos 

grandes na internet ou em dicionários. E possível sim o aluno aprenda o vocabulário em 

inglês atravéz de textos em Inglês, músicas tbm ajudam bastante até mesmo na pronuncia da 

fala.” 

 

7 – “Textos são fundamentais para a aprendizagem, e sim acho possível.” 

 

8 – “Alguns textos sao bem complexos e ja outros sao fáceis, dependendo da dificuldade das 

palavras o aluno consegue se virar bem na leitura” 

 

9 – “A leitura é muito importante para a aprendizagem e é possível aprender o vocabulário 

com a leitura, por que a gente sente curiosidade de saber o significado das palavras, assim 

vai aprendendo” 

 

10 – “E possível mais acho que parte do interesse de cada um para isso acontecer é tem muita 

tecnologia livros que podem ajudar” 
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11 – “Mesmo eu não gostando de ler, acho a leitura importante e também acho que é possível 

aprender o vocabulário através da leitura, por que sempre traduz algum aí já ajuda” 

 

12 – “O legal é que ao lermos podemos melhorar nossa forma de pronuncia. Sim acho 

possível, basta a pessoa ter força de vontade” 

 

13 - “Na minha opinião e muito importante ter a leitura,para podermos aprender mais a língua 

inglesa, sim conserteza aprende,pois com o auxílio de textos em inglês o aluno aprende a 

entender o assunto de maneira diferente e a conseguir dominar mais a língua inglesa.” 

 

14 – “Eu creio que sim. Só que depende do aluno. Vou me dar como exemplo: Eu desde 

pequeno adoro música e tenho contato desde com a língua inglesa por conta dela. Com meus 

sete, oito anos, eu já tentava fazer pronúncias em inglês, tentava reproduzir o que eu ouvia. 

Com isso, o que eu sei hoje de inglês foi com base em diversas músicas e estilos diferentes, 

já que alguns estilos tem um vocabulário meio que lomitado e a gente acaba só ouvindo as 

mesmas palavras. Acredito que com música, além de aprender palavras, podemos aprender a 

pronúncia correta. 

Mas como eu falei anteriormente, depende de cada um. Se o aluno gostar de leitura, 

certamente será mais fácil de ele aprender do que de outras maneiras. Temos várias maneiras 

de aprender, e acho que devemos fazer uso das que nos deixam confortáveis. Tendo em mente 

que o aprendizado não precisa ser algo chato e cansativo.” 

 

15 – "O aprendizado da linha através da leitura é importante, pois com o modo em que 

interpretamos o texto conseguimos ter uma noção do que se trata o texto” 

 

16 – “Acredito que aprender com a leitura seja uma caso que presise de uma base em 

conhecimento da língua e também tenha que ter uma grande auxílio para maior 

aprendizagem.” 

 

Ao analisarmos as respostas dos alunos, percebemos que eles entendem a importância 

da leitura e acreditam que, através dela, é possível aprender o vocabulário da Língua Inglesa. 

Alguns dos alunos mencionaram também que aprendem o Inglês através da pesquisa do 



59 

 

significado da palavra. Mesmo constatando a afirmação de ser possível essa aprendizagem, 

houve algumas respostas que se destacaram devido o pronunciamento exposto. 

Vejamos: O aluno 4 disse que é possível aprender pelo menos o básico, devido a Língua 

Inglesa possuir muitas gírias. O aluno 6, disse ser complicado, pois os alunos não têm tanto 

conhecimento da Língua Inglesa. O aluno 8, menciona que para aprender depende da 

complexidade das palavras. Os alunos 10 e 14, por sua vez, afirmaram que, para ocorrer a 

aprendizagem, depende de cada um. Os alunos 6 e 14 mencionaram ainda, a aprendizagem 

através de músicas, para aprender o vocabulário e a pronúncia. Ainda quanto aos apontamos do 

estudante 14, relata o mesmo que, cada um deve estudar utilizando a maneira que o deixa 

confortável. O participante 16, assinala que, para aprender através da leitura, é preciso de algum 

tipo de apoio para a aprendizagem. 

Assim, diante das respostas apresentadas pelos alunos, percebemos que aprender a 

Língua Inglesa através da leitura é algo possível, mas depende do interesse de cada aluno e dos 

meios que são ofertados a esse ensino, devido, segundo alguns deles, aprender Inglês ser 

complicado e complexo.  

Todavia, com as aulas remotas, é possível levar com mais facilidade até os alunos, meios 

que possam auxiliar o professor nas aulas que envolvem a leitura, pois há sites e aplicativos que 

podem ajudar nesse ensino, bem como, as músicas citadas por alguns alunos, que também são 

textos. Assim, confirmamos o que diz Franco (2018) que, utilizando técnicas inovadoras, 

faremos com que o aluno aprenda de forma autônoma e, que logo ele será motivado a aprender, 

bem como, também essas técnicas podem ser administradas através de sites, aplicativos, 

músicas e até imagens, pois com diferentes modalidades, a aprendizagem pode ser melhor. E, 

ao utilizar imagem em textos, o aluno está estimulando o letramento visual, proposto por Lima 

(2019), uma vez que, inconscientemente, o aluno ler a imagem e associa ao texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como sabemos, o mundo, por estar em constantes mudanças sociais, econômicas e 

tecnológicas, precisa acompanhar os avanços de acordo com a globalização. Para isso, saber 

uma língua que é diferente da materna, torna-se imprescindível para a comunicação entre 

diferentes pessoas, de localidades e culturas diferentes. Partindo desse pressuposto, nossa 

pesquisa nos permitiu estudar como, através do ensino e da leitura, em aulas remotas, no 3º ano 

do Ensino Médio, um aluno consegue aprender a Língua Inglesa e se essa aprendizagem, através 

dessa habilidade, é possível.   

Assim, a partir da análise do corpus desta pesquisa, conseguimos responder à pergunta 

que nos despertou interesse, desde o início deste trabalho, que foi: É possível que, através da 

leitura em Inglês, um aluno estudando através de aulas remotas, consiga aprender um novo 

idioma? 

Tendo em vista o questionário apresentado, buscamos teóricos que falam sobre o ensino 

e a aprendizagem da Língua Inglesa, bem como, a leitura, o ensino remoto, o ensino da Língua 

Inglesa através das TICs e leitura multimodal. Com o pensamento moldado pelas teorias 

apresentadas, notamos, a partir do questionário aplicado, um pensamento motivador por parte 

dos alunos em relação a leitura e, sobre a aprendizagem da Língua Inglesa, através dessa 

habilidade e ainda, percebemos que os alunos asseguram essa prática, ou seja, eles acreditam 

na aprendizagem da LE através da leitura em Inglês.  

Compreendemos que, através da análise, que o (a) professor (a) de Língua Inglesa, da 

turma participante da pesquisa, possui habilidades para o uso das TICS para o ensino remoto, 

habilidades essas adquiridas através de pesquisas, ajuda de outros professores, profissionais da 

educação ou por já terem hábitos tecnológicos. Entendemos também que, as aulas não ocorriam 

de forma tradicional através da utilização apenas do livro didático, pois haviam a prática do uso 

de outros meios que auxiliava o ensino (como músicas, filmes e séries, textos retirados da 

internet) e, os alunos apoiam essa prática, pois melhora a aprendizagem, bem como, a maioria 

dos estudantes compreendem os diversos tipos de texto e têm o habito de ler. 

Sendo assim, a elaboração dessa pesquisa nos possibilitou entender que, o ensino da 

leitura para a aprendizagem do Inglês precisa ser melhorado, com técnicas que motivem o aluno 

a desenvolver o gosto pela o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. O professor, por sua vez, 

deve estimular o aluno a querer ler por prazer, utilizando a tecnologia como apoio nas aulas, 

ajudando, assim, numa melhor aprendizagem, motivando o aluno a aprender através da leitura.  
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Contudo, mesmo que a maioria dos alunos acreditem que o ensino através da leitura, 

para a aprendizagem da Língua Inglesa é possível, ainda é preciso que o aluno tenha consciência 

e vontade de estudar. Para tanto, há diversas formas que o professor pode utilizar para motivar 

o aluno a aprender o Inglês com a leitura, como por exemplo, o uso das TICs, que são repletas 

de meios que, se bem administrados, podem auxiliar o professor no ensino, sejam eles sites, 

aplicativos, músicas; ao passo que, utilizando diferentes modalidades, a aprendizagem pode ser 

mais exitosa e ter maiores alcances estudantis. Enfocamos também, o uso dos sites Storynory e 

Kizclub para o ensino da leitura e aprendizagem de vocabulário, pois o professor, pode escolher 

textos de acordo com o nível de aprendizagem que seus educandos estejam e fazer as adaptações 

necessárias, de acordo com suas evoluções de conhecimentos. 

Por fim, vale destacar que esperamos que esta pesquisa possa motivar ou subsidiar 

produções de alunos que tenham interesse na área, pois o ensino remoto ainda é algo novo e ele 

pode possibilitar para a aprendizagem do Inglês através da leitura, devido as TICs facilitarem 

o acesso a meios que sustentam esse ensino. E, também para que o ensino da leitura possa 

mostrar àqueles que não a praticam, que ler é maravilhar-se ao/do mundo e, compreender que 

para aprender, não basta apenas ouvir, é preciso pesquisar, ler e compartilhar conhecimentos.  
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A:  QUESTIONÁRIO DE PESQUISA MONOGRÁFICA 

 

• Questionário de pesquisa monográfica aplicado a alunos que estudaram o terceiro ano do 

Ensino Médio, no ano letivo de 2020, na cidade de São Miguel/RN, para obtenção de dados 

para análise. 

 

EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS COM AS AULAS REMOTAS, COM FOCO NA 

LEITURA DURANTE AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

 

1. Você percebeu que o(a) professor(a) teve dificuldade em usar as ferramentas on-line para o 

ensino remoto? E você ajudou o(a) professor(a) quando ele teve dificuldades? 

2. Através de qual(is) meio(s) citado(s) abaixo, o(a) professor(a) ensinava o inglês? 

(   ) Livro didático 

(   ) Músicas 

(   ) Filmes ou séries 

(   ) Sites 

(   ) Aplicativos de ensino de línguas 

Outros: 

3. De acordo com o contexto mundial em que estamos vivendo em relação a pandemia da 

Covid-19: em sua opinião, qual o papel das aulas remotas para a aprendizagem do inglês 

e, você acredita que utilizando os meios citados na questão anterior, essa aprendizagem 

possa ser melhor? Por quê? 

4. Você tem hábitos de leitura? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

5. Como o(a) professor(a) apresentava aos alunos, durante as aulas, os textos em inglês? 

(   ) Não havia ensino através de textos. 

(   ) Através do livro didático 

(   ) Os textos eram da internet 

Outros: 
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6. Havia o auxílio do(a) professor(a) na aprendizagem do vocabulário do texto em inglês? 

Caso não houvesse auxilio do(a) professor(a), você buscava entender o vocabulário do 

texto sozinho(a)? 

7. As imagens abaixo foram retiradas do livro "The Little Prince" (2015), observe-as: 

Imagem 7.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação do autor16 

 

Imagem 7.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Little Prince (2015) 

                                                           
16 Montagem a partir de imagens retiradas do livro The Little Prince (2015) 
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Imagem 7.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Little Prince (2015) 

 

• Agora que você observou as imagens, de acordo com o seu conhecimento, qual(is) é(são) 

texto e porquê você considera como sendo texto a(s) imagem(s) citada(s)? 

8. As duas imagens abaixo foram retiradas do livro "Alice’s Adventures in Wonderland", de 

Lewis Carroll, ambas possuem o mesmo trecho da obra, retirados do capítulo VI, mas 

cada uma possuem ano e editora diferentes. Observe-as: 
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Imagem 8.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alice’s Adventures in Wonderland (1865) 

 

Imagem 8.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alice’s Adventures in Wonderland (1866) 
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• Agora que você observou cada uma das imagens, responda: se você tivesse que escolher 

uma das imagens para fazer a leitura, qual você escolheria? Explique o motivo da sua 

escolha. 

9. Qual a sua opinião em relação a aprendizagem da língua inglesa através da leitura? Você 

acha possível que o aluno aprenda o vocabulário da língua inglesa, com o auxílio de textos 

em inglês? 

 

 

 

 


