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JUSTIFICATIVA 

A leitura de Gêneros  Textuais em Inglês é uma 
das mais importantes competências na 
aprendizagem do aluno, porque define a 
inserção e a manutenção profissional. 

Nas relações de linguagem, voltadas ao 
Mercado de Trabalho, os Gêneros Textuais são 
evidenciados pela sociedade: 

• Educadores 

• Planos de Cursos da Área Técnica e 
Tecnológica 

• Setores Públicos e Privados 

 

 

 



Objetivo específico 

Evidenciar de que maneira o Professor 

trabalha  com a leitura de Gêneros Textuais, 

especialmente Manuais, típico do contexto 

da Aeronáutica, sob a ótica sócio- histórica. 



Referencial teórico 
 Pesquisas sobre Inglês Aeronáutico no Brasil 

 Scaramucci,  

 Tosqui-Lucks 

 Damião 

 

 Gêneros Textuais 

 Bakthin,  

 Schnewly,  

 Dolz,  

 Marchuschi.  

 

 Inglês como Segunda Língua 

 Celce-Murcia, 

 Brinton, 

 Snow 

 

 Aprendizagem Sócio interacional de Vygotsky 

 



CEPHAS – CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL “HÉLIO AUGUSTO DE 

SOUZA” SÃO JOSÉ DOS CAMPOS– SP 

 Desenvolve Educação Profissional, Cursos 

Técnicos. 

 É uma instituição educacional mantida pela 

FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza, 

tem como finalidade oferecer educação 

profissional através de cursos técnicos de nível 

médio, de acordo com a LDB 9394/96.  

 Atualmente o CEPHAS atende em torno de 400 

jovens no programa de aprendizagem e mais 

de 800 alunos em cursos técnicos. 

 

 

 



CEPHAS 



CURSO TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

O curso tem por objetivo desenvolver 

as competências necessárias  para 

atuação profissional nos Setores 

Privado e Público. 

 



Inglês Técnico 

Competência: 

ler e interpretar textos técnicos em 

Língua Inglesa, utilizando a língua 

estrangeira como instrumento de 

acesso à informação, através de 

pesquisa de temas relacionados a 

aeronaves, aplicando conhecimentos 

gramaticais e técnicas de leitura, para 

melhor compreender textos e 

reconhecer estruturas dos mesmos. 



TURMA MANUTENÇÃO DE 

AERONAVES 



Nosso desafio 

 Despertarmos a 

motivação, pois a 

curiosidade e 

interesse são 

fundamentais à 

cognição, assim 

como ao 

desenvolvimento 

de hábitos de 

leitura 



  A complexa relação entre motivação, 

cognição e emoção... 

Práticas de 
Ensino 

motivacionais  

Criar 
condições 

motivacionais 
básicas 

Gerar 
motivação 

inicial 

Manter e 
proteger a 
motivação 

Encorajar a 
autovalição 
retrospectiva 

positiva 



Dornyer, ao tratar da Motivação na 

Aprendizagem da Segunda Língua 

enfatiza que: 

Motivação se relaciona a questão 

fundamental de o que as pessoas se 

comportam da forma que fazem, ou 
seja a escolha de uma ação 

particular, a persistência e o esforço 

que desprendem nisso. 

(p. 530)  



Progressão dos Gêneros 

Textuais da Área Técnica 

Na Leitura, a experiência com 

Gêneros Textuais autênticos, seguirão 

numa sequência didática desde os 
mais simples, como o procedimento 

de montagem de uma aeronave de 

papel, até os mais elaborados, como 
um Manual Técnico. 



 



  



Por seus elementos lúdicos, o 

origami parece despertar a 

motivação aos alunos 



Inglês Técnico 

Leitura 

Gêneros 
textuais 

Reflexão 

Vocabulário 
específico 

Estratégias 
de leitura 

Gramática 
aplicada 

É facilitado pelo trabalho 

em equipe de 
componentes com: 

Experiência profissional  

Conhecimento prévio 
em Língua Inglesa 



Material autêntico 

Capacidade de ação 

Capacidade 

Linguístico- 

discursiva 

Capacidade 

Linguística  

GÊNERO 

TEXTUAL  



Capacidades de linguagem 
Bronckart at al (1985), Dolz e Schneuwly (2004); Damianovic (2006). 

Capacidades Síntese 

De ação Representação do contexto social 

 

Discursiva 

 

Organização textual,  

Tipos de discurso, 

Escolha do modo sequencial ou 

contextualização 

Linguístico-

discursiva 

Unidades linguísticas 

Operações de textualização 

Operações de enunciados 



Níveis fundamentais de operação de linguagem  

 
  

Sequência Didática das Instruções do avião de papel e Manuais   

  

  

 Capacidade de 

ação 

 

O relator e seu papel social 

Destinatário e seu papel social 

Finalidade: orientar uma atividade 

 

Capacidades 

discursivas  

 

Estabilidade dos gêneros textuais 

Vocabulário técnico da área 

Aspectos não verbais 

Conhecimento prévio em Língua Materna 

 

Capacidades 

linguístico-

discursivas 
 

 

Objetividade 

Tempos verbais 
Cognatos e falsos cognatos 



Resultados 

Potencializou-se a metacognição 

Houve desenvolvimento das capacidades 

reflexivas e críticas 

O docente é um colaborador que atua em 

conjunto com outros colegas, pesquisas e 

conhecimento prévio do grupo 

Foi possível observar a motivação inicial e 

continuada na leitura de Inglês Técnico. 

 

. 

 



Conclusão 

 O estudo de Gêneros Textuais 

favorece abundantemente a 

maneira pela qual o educando vê a 

aprendizagem da língua, pois a 

mediação é algo que lhe diz respeito 

e ele deseja viver num ambiente no 

qual a Língua Inglesa é valorizada: 

 

 

 





 



A importância do GEIA  

É fundamental que 

professores e pesquisadores 

da área de Inglês para 

Aviação tenham este espaço 

para desenvolvermos 

pesquisas e socializarmos 

nossos saberes no que se 

relaciona ao Inglês 

Aeronáutico. 





...FINALMENTE... 

Somos sujeitos 

de descobertas 

coletivas! 

 Se não temos 

todas as 

respostas, 

envolvemo-nos 

na busca e 

somos 

companheiros 

dos nossos 

pares. 
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