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Resumo: A leitura é uma das atividades lingüísticas que tem recebido muita 
atenção na pesquisa e no ensino de línguas online, visto o potencial dos materiais 
digitais que esse meio oferece. Este artigo apresenta, inicialmente, algumas refle-
xões sobre o meio eletrônico como espaço de leitura em língua estrangeira, salien-
tando sua relevância e limitações. Em seguida, serão descritas algumas maneiras de 
como esse processo pode ser trabalhado no contexto de ensino.
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THE VIRTUAL ENVIRONMENT AS A READING AREA FOR FOREIGN LANGUAGE: 
ADVANTAGES AND LIMITATIONS 

abstRact: Reading is one of linguistics activities which has been given consi-
derable attention in research of teaching and learning languages online, in view of 
the potential of technological resources available in the web. This article presents 
some thoughts on the Internet as an area for foreign language reading. It points 
out the advantages and limitations of this educational context for reading. It also 
describes some ways one can employ the web to teach this specific ability.
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Introdução

A expansão da web e o avanço dos recursos tecnológicos abriram novas possibi-
lidades de ensino/aprendizagem aos professores e alunos na área de ensino/aprendiza-
gem de língua estrangeira (doravante LE). A discussão que segue aprofunda a reflexão 
sobre o impacto dos recursos tecnológicos no ensino de uma habilidade específica: a 
leitura em LE. Assim como ocorre com o ensino de língua em geral, no caso específico 
da leitura, o contexto digital proporciona condições que podem facilitar a compreensão 
e a fluência na leitura de textos na língua-alvo, e também traz novas limitações que pre-
cisam ser contornadas.

Acessibilidade de materiais para leitura

Uma das contribuições mais significativas da leitura via computador é a prolife-
ração, variedade e a facilidade de acessar textos através de ferramentas de busca. Uma 
pesquisa de Lawrence (2002) aponta que os artigos on-line são mais visíveis e 336% mais 
citados que aqueles não disponíveis na web. Segundo Hason-smitH (2003), a variedade 
de material na Internet para leitura em LE pode ser classificado em três grupos: (1) os 
repositórios de textos (bibliotecas digitais, periódicos on-line etc.); (2) os textos próprios 
da mídia eletrônica (pá ginas da web, software, livros eletrônicos), cujo conteúdo pode ser 
informativo, publicitário etc. e são caracterizados pela presença de hipermídia e links; e (3) 
as comunicações mediadas pelo computador (listas eletrônicas, e-mails, chats, blogs etc.).

Um aspecto relevante desses materiais para leitura em LE é que a maioria deles são 
textos autênticos, ou seja, textos direcionados para falantes nativos da língua-alvo, e não 
textos preparados com o propósito de ensinar LE (cobb e stevens, 1996). Por um lado, 
isso é positivo, pois o aprendiz tem a oportunidade de entrar em contato com textos au-
tênticos produzidos na língua estudada. Por outro lado, existem algumas limitações. Um 
inconveniente apontado por braga e costa (2000) é que alunos ainda não familiarizados 
com os usos convencionais da LE ficam expostos a textos de gêneros distintos, e não 
necessariamente apenas a estilos acadêmicos que, muitas vezes, é o alvo da aprendizagem, 
pelo menos para a população de alunos universitários. Isso pode gerar alguns conflitos. 
Por exemplo, leitores na rede podem acessar sucessivamente uma página pessoal num 
estilo informal e, depois, clicar num site governamental escrito em uma linguagem formal 
e acadêmica bem diferente da página anterior. Além disso, conforme salientado por waLz 
(2001), os textos na web são muitas vezes impregnados de alusões culturais (pessoas, polí-
tica, eventos etc.) compartilhados pela comunidade da língua-alvo e desconhecidas para o 
leitor não-nativo com limitado estudo não somente da língua, mas também da cultura do 
país. A impossibilidade de entender essas referências poderá impedi-lo de compreender 
todo o texto.

Algumas técnicas para amenizar esses problemas na leitura de materiais em LE 
no contexto digital são sugeridas por waLz (2001): (1) o professor poderá selecionar e 
organizar previamente os textos através de links, tendo em vista os objetivos pedagógicos 
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e o nível dos seus aprendizes; (2) o aluno poderá ser informado de algumas estratégias de 
seleção e avaliação de textos inseridos na rede, por exemplo, a URL pode dar dicas sobre 
a autoridade da fonte: a presença de um til (~) pode indicar que é uma página pessoal e 
não parte de um website institucional; os domínios exibidos no URL também devem ser 
observados, como “.edu” (site educacional), “.gov” (governamental), “.com” (comercial); 
“.org” (organização sem fins lucrativos) (ver também waLton, 2004); (3) para a com-
preensão de alusões culturais da comunidade da língua-alvo, o aluno poderá fazer uma 
pesquisa imediata diretamente na internet recorrendo ao uso de ferramentas de busca e a 
palavras-chave sobre o tema. Isso pode redundar em uma lista de páginas que tratam do 
assunto e, possivelmente, os sumários exibidos já no mecanismo de busca possibilitarão 
deduzir o significado das diferentes alusões culturais.

Uso de diferentes mídias para a compreensão do texto

Além da questão da facilidade de acesso a textos, o contexto eletrônico oferece 
outra vantagem ao leitor de LE relacionada ao processamento do material hipermídia: a 
integração da informação veiculada por diferentes mídias pode ser um fator facilitador 
para a leitura.

O contexto eletrônico permite adicionar informações visuais e sonoras ao texto 
escrito a fim de melhorar a compreensão do leitor. Segundo uma pesquisa realizada por 
cHun e PLass (1996), a apresentação tanto verbal como visual da informação ajuda mais 
na compreensão do texto que somente a verbal. Nessa mesma direção, Lemke (2002) 
presume que as possibilidades de construir sentidos na leitura se ampliam quando a infor-
mação é apresentada em diferentes modalidades, pois os diferentes significados que cada 
modalidade transmite podem ser integrados e complementados, auxiliando na compreen-
são geral do texto. braga (2004) sugere que essa característica textual pode ser explorada 
para contornar as limitações de conhecimento da língua-alvo que tipifica algumas situa-
ções de leitura em LE. A autora propõe também que a hipermídia pode beneficiar o leitor 
na medida em que lhe permite escolher os links para os canais de recepção que sejam mais 
adequados ao seu estilo de aprendizagem. braga ainda afirma que o texto hipermodal 
“gera uma nova realidade comunicativa que ultrapassa as possibilidades interpretativas 
dos gêneros multimodais tradicionais” (2004, 148).   

Por outro lado, conforme braga (2004) e outros autores apontam, é importante 
ressaltar as implicações do uso de diferentes mídias na leitura. coiro (2003) argumenta 
que ler os textos com links e hipermídia na internet é diferente de ler no meio impresso, 
e isso pode ser mais complicado, pois esse tipo de material textual exige mais habilidades 
para navegar e compreender o conteúdo que o texto tradicional seqüencial. De acordo 
com burbuLes e caLLister (2000), essa representação paralela da mesma informação em 
diferentes modalidades, pode resultar num contexto de ensino multidimensional e com-
plexo, já que envolve leitura de imagens que difere da leitura de um parágrafo.

Apesar dessa complexidade, que é nova e pode trazer problemas não previstos, as 
vantagens são significativas ― o que justifica o uso crescente de materiais hipertextuais 
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para o ensino de leitura de LE. Ou seja, para um bom resultado na utilização desse meio, 
é necessário que o aluno adquira novas competências a fim de beneficiar-se plenamente 
dos recursos oferecidos no ambiente eletrônico.

Otimização de atividades que aumentam fluência na leitura

Em relação ao desempenho em leitura, a questão da fluência é sempre um pro-
blema que se coloca no contexto de LE. O contexto digital cria condições favoráveis 
para algumas atividades que promovem a fluência na leitura. Fraser (2004), discutindo 
teorias e pesquisas sobre a fluência na leitura em LE, focaliza o modelamento prosódico 
como uma das atividades promissoras para melhorar a rapidez e a compreensão de tex-
tos. Segundo a autora, o modelamento prosódico é um tipo de leitura auxiliada na qual o 
aluno lê junto (silenciosamente ou oralmente) com um leitor fluente que faz a leitura em 
alta voz, oferecendo um modelo ao aprendiz. Essa leitura “modelo”, que pode ser feita 
pelo professor, por um colega ou através de um áudio gravado, fornece pistas prosódicas 
(entoação e acentuação, pausas típicas da fala etc.) que sinalizam a estrutura sintática da 
elocução. A melodia da fala marca os constituintes da oração e ajuda o aprendiz de LE 
não apenas a adquirir modelos prosódicos, mas também a consolidar conexões entre a 
ortografia, pronúncia e o significado das palavras.

O meio digital, ao favorecer a confluência de mídias, facilita que os textos escritos 
sejam disponibilizados juntamente com o áudio, oferecendo ao leitor a oportunidade de 
ter um modelamento prosódico que lhe ajudará, gradualmente e com prática, desenvolver 
seu conhecimento e compreensão na leitura em LE.

Outra atividade que promove a compreensão de textos em LE e pode ser ex-
plorada no contexto eletrônico é a simples prática da leitura. Concorda-se com eskey 
(1986) no sentido de que a leitura em LE é uma habilidade que se desenvolve gradu-
almente e necessita de tempo e muita prática. Segundo ele, “uma vez identificado o 
material de leitura que se adéqua ao interesse e nível do aprendiz, quanto mais ele ler 
desse material melhor será, e mais rapidamente serão desenvolvidas suas habilidades de 
leitura”1 (eskey, 1986, 20). Com a proliferação e a variedade de textos que existem na 
web, o leitor terá grandes chances de encontrar, com pouco ou nenhum dispêndio de 
tempo e dinheiro, material de leitura que seja de seu interesse e útil para desenvolver a 
compreensão de textos em LE.

Na mesma direção, LeLouP e Ponterio (2005), em sua discussão mais específica 
sobre a leitura em LE on-line, afirmam que a leitura freqüente na língua-alvo é uma das 
melhores maneiras de desenvolver o vocabulário e melhorar as habilidades de recepção 
escrita. Segundo os autores, o ambiente virtual e a grande quantidade de textos disponí-
veis em LE2 facilitam essa prática, seja para a leitura extensiva (ler um grande número de 
textos com conteúdo leve e de interesse do leitor sem se preocupar com os detalhes ou 
com cada palavra; um tipo de interação que pode ser denominada “ler por lazer”) como 
para a leitura intensiva (examinar o significado e a estrutura para entender todos os deta-
lhes). Ambas resultam num aumento significativo de vocabulário.
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Apesar desse conjunto de vantagens, não se pode ignorar que existem algumas 
limitações para praticar a leitura em LE no meio digital, também apontadas na literatura 
da área. Primeiro, existem os problemas técnicos: a internet via banda larga (mais rápida 
e independente de linha telefônica) ainda é inacessível para várias pessoas; também, nem 
sempre é possível ouvir o áudio dos textos em alguns computadores. A segunda limitação, 
é encontrar e selecionar textos da rede no nível apropriado do aprendiz pode ser demo-
rado algumas vezes (LeLouP e Ponterio, 2000). Outro inconveniente, comentado por 
Hanson-smitH (2003), é que os estudantes não conseguem inserir notas à margem dos 
textos que lêem, como fazem no material impresso. Além disso, para a maioria das pes-
soas a leitura é mais agradável no papel que na tela (cobb e stevens, 1996). Imprimir os 
textos da web, porém, sobretudo o material que faz uso de hipermídia (visual, áudio, grá-
fico) para facilitar a compreensão, nem sempre permite reproduzir o significado que está 
veiculado no contexto eletrônico ― com movimentos, cores, imagens, links etc. (braga, 
2004). Além disso, a leitura digital possibilita disponibilizar de forma interativa algumas 
ferramentas úteis para a compreensão do vocabulário, tais como glossários, dicionários 
eletrônicos, concordâncias etc, conforme discutido no parágrafo seguinte.

Recursos eletrônicos para a compreensão de vocabulário na leitura

A interatividade do meio digital tem como outra vantagem  a possibilidade de con-
sulta eficiente de um conjunto de materiais de apoio. A internet, por exemplo, viabiliza 
gratuitamente vários dicionários, glossários, enciclopédias e vários sites que podem ser 
encontrados através de palavras-chave em ferramentas de busca (no Google, por exemplo) 
e acessados para servir de apoio e fonte de informações durante a leitura de um texto em 
LE. Além disso, conforme salientam cobb e stevens (1996), o meio permite que alguns 
recursos úteis para a compreensão da leitura sejam inseridos no próprio corpo dos textos 
direcionados a aprendizes de LE. Por exemplo, pode-se destacar palavras ou frases ao lei-
tor que contenham informações semânticas ou sintáticas importantes do texto. É possível, 
também, inserir links para sites de qualidade sobre o conteúdo do texto que podem auxiliar 
na compreensão da leitura. Outra possibilidade que tem sido explorada nas pesquisas é a 
inclusão de glossários que podem ser exibidos quando solicitados durante a leitura.

Em um estudo realizado por Lomicka (1998), foi investigada a compreensão da 
leitura em LE no meio digital e o uso de glossários eletrônicos. Os estudantes leram um 
texto sob uma dessas três condições: acesso a glossário eletrônico completo (tradução, 
pronúncia, imagem, referências), acesso a glossário tradicional (definições na língua-alvo 
e tradução) e sem acesso a glossário. O resultado sugere que a leitura com acesso a glos-
sário eletrônico completo, ainda que os aprendizes não explorassem todas as informações 
disponíveis, pode promover uma compreensão melhor do texto.

De acordo com gettys, imHoF e kautz (2001), as vantagens mais evidentes do 
glossário on-line, comparado com o glossário tradicional, são: auxílio na compreensão ge-
ral, melhoria na retenção do vocabulário e economia de tempo e esforço dos alunos 
durante a leitura. 
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Por outro lado, a principal limitação de glossários eletrônicos e outros recursos 
inseridos em textos em LE para facilitar a leitura do aprendiz, segundo cobb e stevens 
(1996), é a quantidade significativa de tempo exigida dos implementadores para preparar 
cada leitura. Isso, no entanto, não impede que os professores explorem, de diferentes 
maneiras, as possibilidades oferecidas pelo ensino de leitura em LE mediado pelo com-
putador. Algumas das situações que podem ser utilizadas pelo professor para essa prática 
pedagógica serão descritas na seqüência.

Contextos de ensino de leitura digital em LE

Como foi visto na discussão anterior, os estudos têm mostrado que o ambiente 
hipermídia oferece um conjunto de vantagens para a leitura de textos em LE, sejam eles 
apresentados em formato hipertextual, ou sejam textos lineares disponibilizados na forma 
digital e acessíveis através dos links oferecidos no meio. Esses materiais se beneficiam dos 
recursos do meio, e parecem oferecer um contexto propício para o ensino de leitura sob 
diferentes propostas pedagógicas. 

A abordagem a ser adotada dependerá dos objetivos do curso, das características 
do público-alvo (idade, nível de proficiência, necessidades específicas etc.), do número de 
alunos previstos, da expertise tecnológica do professor etc. A seguir, o trabalho apresenta 
algumas dessas situações de aprendizagem.

No contexto de sala de aula presencial, brandL (2002) propõe três diferentes pro-
postas de leitura digital em LE que podem integrar os recursos da web às classes de LE, 
partindo gradativamente de uma abordagem centralizada no professor a uma centralizada 
no aluno. Elas variam em alguns fatores, como: a proporção em que o professor ou o 
aluno determina o conteúdo (escolha e seleção de tópicos); o escopo do contexto de 
aprendizagem (número de sites e links); e o processo e as tarefas das atividades (modos de 
explorar o material de leitura). 

Na primeira abordagem, é apresentada uma proposta de leitura digital centraliza-
da no professor. É ele que seleciona os materiais de leitura extraídos da rede ou outras 
fontes, elabora as atividades de compreensão de texto e disponibiliza tudo na sua página 
da internet, onde o aluno acessará para realizar as leituras e tarefas. A vantagem dessa 
situação é que o professor adaptará o conteúdo e as atividades ao nível de proficiência do 
aprendiz. O professor poderá, também, inserir imagens e áudio nos textos, e glossários 
para palavras específicas para assegurar uma leitura mais fluente dos textos selecionados 
e melhorar a compreensão do aluno, principalmente para o iniciante. Além disso, o aluno 
poderá realizar as leituras e tarefas em casa, ao seu ritmo, o que permite que o tempo na 
sala de aula seja utilizado para atividades comunicativas na língua-alvo. Segundo o autor, 
deve-se considerar que, para essa proposta, o professor deverá despender mais tempo e 
necessita de um conhecimento pedagógico e tecnológico suficiente para o design e a estru-
turação do material.

No segundo quadro, a proposta de leitura digital em LE é facilitada pelo professor. 
Ele define um tópico específico e um conjunto de objetivos para a lição de leitura em LE, 
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e procura engajar o aluno a acessar materiais de leitura em seu contexto autêntico, como, 
por exemplo, explorar cidades alemãs ou restaurantes mexicanos. O professor seleciona 
vários sites que correspondem aos objetivos pedagógicos e elabora uma tarefa para guiar a 
leitura do aprendiz através dos sites selecionados, evitando que o mesmo perambule sem 
propósito ou se perca na web. Nesse caso, o instrutor tem o papel de guia e facilitador; o 
aluno segue a orientação do professor, mas terá de fazer escolhas entre os sites e explorar 
os conteúdos por si mesmo. De acordo com brandL (2002), essa estrutura de leitura na 
internet e o acesso imediato a informações de diferentes fontes favorecem uma compa-
ração de textos e podem desenvolver um leitor crítico. Os cuidados que devem ser consi-
derados nessa proposta são possíveis dificuldades pelo aprendiz na navegação (sites não-
familiares) e sobrecarga cognitiva (muitas informações, problemas de vocabulário etc.). 
Além disso, o professor deve estar sempre verificando se os sites selecionados continuam 
acessíveis, pois ocorrerem mudanças de endereço (URL) ou simplesmente são tirados da 
web sem aviso prévio.

A terceira e última proposta apresentada por brandL (2002) é centralizada no 
aprendiz, com nível intermediário ou avançado na língua-alvo. O próprio aluno definirá 
o tema, material de leitura e o modo que explorará esse material, e o professor se envol-
ve como facilitador, oferecendo diretrizes quando necessário. O produto dessas leituras 
digitais poderá ser uma apresentação oral, um pôster, um relatório, um ensaio etc. que 
poderá ser compartilhado com a classe. Essa proposta tem o potencial de desenvolver a 
autonomia do aluno em sua aprendizagem e motivá-lo mais em suas leituras digitais, pois 
ele escolherá tópicos de seu interesse. Segundo o autor, a habilidade tecnológica necessá-
ria para o professor nessa situação é mínima, mas ele deverá conhecer os mecanismos de 
busca na internet para auxiliar, se solicitado, nas pesquisas dos alunos on-line.

No contexto de sala de aula virtual, algumas propostas também podem ser de-
senvolvidas com a presença do professor, ou seja, o ensino de leitura em LE pode ser 
mediado pelo professor via internet através de interações sincrônicas (em tempo real) e 
assincrônicas (não-simultâneo). Um exemplo desse modelo é mencionado na pesquisa 
apresentada por coLLins e braga (2003). Um curso de leitura instrumental em inglês, via 
internet, dirigido a professores de inglês da rede pública, foi elaborado com o objetivo de 
conscientizá-los da importância da leitura em LE e desenvolver estratégias eficientes para 
essa leitura. Esse curso, planejado com a duração de 20 semanas, disponibiliza gradual-
mente textos autênticos (escritos para finalidades não didáticas) e atividades de compre-
ensão, que são seguidas de discussão entre alunos e professores sincronicamente em chat, 
ou de modo assincrônico em fóruns. Os professores interagem também com os alunos 
em espaços reservados para atividades de compreensão, podendo tecer comentários sobre 
as respostas fornecidas pelos aprendizes, encorajando ou auxiliando-lhes. Essa proposta 
oferece a vantagem de o aluno poder estudar no conforto do seu lar sem deixar sua ati-
vidade profissional durante o curso, e ter a possibilidade de contato e auxílio de colegas e 
professores pelo meio virtual. Para participar de tal contexto de ensino, o aprendiz deverá 
familiarizar-se com o meio eletrônico e desenvolver uma autodisciplina na administração 
de seu tempo e atividades que possibilite a consecução do curso. Por sua vez, o professor 
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deverá dedicar tempo primeiramente para estruturar todo o curso e, durante o curso, para 
as discussões on-line, correção das atividades e comunicações individuais com os alunos 
via computador.

Considerações finais

Este trabalho buscou avançar a reflexão sobre o ambiente virtual como contexto 
de ensino de leitura em LE. Dentre as contribuições que o meio eletrônico trouxe para 
esse tipo de trabalho pedagógico destacam-se: a proliferação e a acessibilidade de textos 
autênticos produzidos na língua-alvo; a possibilidade de agregar informações visuais e 
sonoras ao texto escrito para diferentes estilos de aprendizagem; acessibilidade a materiais 
de apoio disponíveis na web (dicionários, glossários, enciclopédias, sites) etc. Assim, o im-
pacto dos recursos tecnológicos para a leitura em LE proporciona condições que podem 
facilitar a compreensão e a fluência na leitura de textos na língua-alvo.

É necessário igualmente, apontar novas limitações que precisam ser contornadas 
nessa nova proposta, tais como possuir estratégias de seleção e avaliação de textos inseri-
dos na rede, e familiarizar-se com uma nova realidade comunicativa de links e hipermídia. 
Contudo, as vantagens são significativas e justifica o uso crescente desse contexto educa-
cional para a leitura em LE. 

Finalmente, as propostas de ensino sugeridas, que buscam explorar os meios di-
gitais para o desenvolvimento dessa habilidade específica, são exemplos de como esse 
processo pode ser trabalhado, seja no contexto de sala de aula presencial ou virtual.

Notas
1 Tradução do autor: “Once reading material appropriate to the level and interests of  a particular 

student has been identified, the more of  that material he reads, the better―and the more quickly his 
reading skills will develop.”

  2 Segundo pesquisa feita por o’neiLL, Lavoie e bennett (2003), o material da web está disponibilizado 
principalmente nas seguintes línguas: inglês 72%, alemão 7%, japonês 6%, espanhol 3%, francês 
3%, chinês 2%, italiano 2%, português 1%, holandês 1%, russo 1%.
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