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RESUMO

Nas últimas décadas, as pesquisas que envolvem o ensino de leitura vêm apresentando
resultados poucos satisfatórios, haja vista que a escola vem falhando na sua função de formar
leitores. Tudo isso se deve ao fato de que os alunos têm apresentado um alto grau de
desmotivação ao se deparar com as atividades de leitura, além de estarem inseridos em uma
sociedade na qual predomina a tecnologia que os envolve e os motiva. Dessa forma, os avanços
tecnológicos acabam gerando uma relação de dependência e necessidade de uso, fazendo com
que as pessoas busquem as tecnologias como uma espécie de sobrevivência. Nessa perspectiva,
realizamos uma intervenção pedagógica sobre o ensino de leitura, tendo como ferramenta o
“Facebook”, tendo em vista que o uso desse aparato tecnológico já faz parte do dia a dia dos
alunos. Desse modo, acreditamos que esse recurso didático servirá para estimulá-los a ler,
criando assim um hábito constante em suas vidas. Para tanto, elegemos como objetivo propor
situações concretas para o uso do “Facebook”, apresentando os gêneros discursivos
multimodais que circulam neste meio virtual, motivando os alunos a ler a partir de algo que seja
do seu interesse. A pesquisa está inserida no âmbito da Linguística Aplicada, centrando-se no
ensino da leitura numa concepção dialógica e interativa da linguagem, nos gêneros discursivos
multimodais, na multimodalidade, nos letramentos digital e visual, nos hipertextos e nas
Tecnologias de Informação e Comunicação, levando em consideração a leitura como uma
prática social. Foram tomados como referenciais Cosson (2014), Solé (1998), Koch e Elias
(2013), Leffa (1996), Dionísio (2005), Koch (2009), (2004), Garcez (2001), Silva (1992),
Kleiman (2000, 2002), Marcuschi e Xavier (2004), Ribeiro (2013), Silva (2004), Bakhtin
(1992, 2003 e 2011), Marcuschi (2001, 2008 e 2010) entre outros. Metodologicamente,
encontramos respaldo em alguns princípios da pesquisa-ação, tendo em vista que se ajusta ao
propósito de realizar uma intervenção, cujo objetivo é minimizar as dificuldades que interferem
no desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos. Nas análises, procuramos observar como
se dava essa intervenção e como esse aparato virtual estava contribuindo para melhorar o hábito
de leitura dos nossos alunos. Dessa forma, podemos afirmar que os resultados alcançados foram
positivos, pois ao longo da pesquisa identificamos que a partir do uso do “Facebook” surge um
novo perfil de leitor, ou seja, um leitor navegador que utiliza várias estratégias de leitura para
ler e compreender os textos que são postados e comentados nesse meio virtual. Além disso,
constatamos também que a maioria das leituras que os alunos realizam diariamente acontece
mais no “Facebook” do que na própria sala de aula. Assim, mesmo enfrentando algumas
dificuldades ao longo da intervenção, fomos capazes de criar situações concretas para o uso do
“Facebook”, estimulando os nossos alunos a ler a partir de algo que fosse de seu interesse e
que fizesse parte do seu cotidiano, sendo significativo e eficaz para sua vida escolar e social.

Palavras-chaves: Ensino de leitura. Facebook. Gêneros multimodais.

ABSTRACT

In recent decades, research involving the teaching of reading is showing few satisfactory results,
given that the school is failing in its task of educating readers. All this is because students have
shown a high degree of motivation when faced with reading activities, besides inserted in a
society in which dominates the technology that surrounds them and motivates them. Thus,
technological advances end up generating a relationship of dependency and need to use, causing
people to pursue technology as a kind of survival. From this perspective, we conducted an
educational intervention on the teaching of reading, with the tool "Facebook”, considering that
the use of this technological apparatus is already part of the daily life of students. Thus, we
believe that this teaching tool will serve to encourage them to read, thus creating a constant
habit in your lives. Therefore, we elected the objective of proposing concrete situations for the
use of Facebook, with discursive multimodal genres that circulate in this virtual environment,
motivating students to read from something that is of interest. The research is inserted in
Applied Linguistic, focusing on teaching reading in a dialogic and interactive design language,
in the discursive multimodal genres, in multimodality, in digital and visual literacies, in
hypertext and in Information and Communication technologies, taking into account reading as
a social practice. They were taken as reference Cosson (2014), Solé (1998), Koch e Elias
(2013), Leffa (1996), Dionísio (2005), Koch (2009), (2004), Garcez (2001), Silva (1992),
Kleiman (2000, 2002), Marcuschi e Xavier (2004), Ribeiro (2013), Silva (2004), Bakhtin
(1992, 2003 e 2011), Marcuschi (2001, 2008 e 2010) and others. Methodologically, we find
support in some principles of action research, with a view that fits the purpose of performing
an intervention, whose goal is to minimize the difficulties that interfere with the development
of reading ability of students. In the analyzes, we tried to observe how this intervention was
given and how this virtual apparatus was contributing to improve the reading habit of our
students. In this way, we can affirm that the results achieved were positive, since throughout
the reach we identified that from the use of “Facebook” a new reader profile arises, that is, a
browser reader that uses several reading strategies to read and understand the texts that are
posted and commented in this virtual environment. In addition, we also find that most of the
readings that students take on a daily basis happen more on “Facebook” than in the classroom
itself. Thus, even though we faced some difficulties during the intervention, we were able to
create concrete situations for the use of “Facebook”, stimulating our students to read from
something that was part of their interest and that was part of their daily life, being significant
and affective for their school and social life.

Keywords: Teaching Reading. Facebook. Multimodal genres.
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1 INTRODUÇÃO

Na sociedade atual, caracterizada pela diversidade de textos veiculados por múltiplas
linguagens, o ensino de leitura e a habilidade de ler são imprescindíveis à inserção cultural,
social e à construção de conhecimentos. Tendo em vista essa nova realidade escolar, a nossa
pesquisa focou a leitura como uma necessidade do mundo atual, enquanto valor pessoal, meio
de acesso aos conhecimentos, veículo de inserção social e cultural bem como atividade
prazerosa.
Segundo os Indicadores da Qualidade na Educação (2006) ensinar os alunos a ler e
escrever é uma das principais tarefas da escola, haja vista a importância da leitura para que as
pessoas se apropriem dos saberes, exerçam seus direitos, possam trabalhar e participar da
sociedade com cidadania, assim como informar-se e aprender coisas novas ao longo de toda a
vida, além de ser fundamental para o aprendizado de todas as matérias escolares.
Outro aspecto importante é que nos últimos anos, as Tecnologias de Informação e
Comunicação tornaram-se essenciais tanto para o trabalho, quanto para o acesso à informação,
à cultura e ao lazer e assim muito do que as pessoas leem tem ido por meio de um computador.
Nesse sentido, percebemos que a leitura é um aspecto relevante na educação escolar,
haja vista que constitui um instrumento primordial para a realização de novas aprendizagens,
contudo prevalece, ainda, uma concepção tradicional de ser um ato mecânico de decodificação
de palavras, quando na verdade, a leitura deveria ser vista como um processo de ensino e
aprendizagem numa visão que vai além dessa atitude de decodificar, uma vez que é bastante
complexa a atividade leitora, exigindo do educando o ato de descobrir e descobrir-se.
Desse modo, conhecer suas concepções e os fundamentos teóricos são necessários para
que o educador reflita sobre a importância que a leitura tem para o educando, pois vivemos em
uma sociedade letrada, onde prevalecem a circulação de conhecimentos e informações, bem
como a transmissão de cultura através do uso da tecnologia. Nessa direção, o professor precisa
utilizar uma metodologia eficaz que possa, através de textos orais e escritos, desenvolver
atividades nas quais os alunos tenham o domínio de estratégias que favoreçam uma leitura
significativa, atentando para a função que ela exerce na vida dos indivíduos, tanto dentro como
fora da escola.
Vale salientar ainda, que um dos grandes objetivos do ensino de Língua Portuguesa
tem sido o desenvolvimento de competência leitora dos alunos, entendendo-se a leitura como
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um conteúdo que perpassa todos os outros componentes curriculares. Assim sendo,
compreendemos que a aprendizagem do ato de ler permitirá aos alunos a aquisição de novos
conhecimentos não somente na esfera da linguagem, mas também nas outras áreas do saber.
Contudo, é notória a dificuldade e a desmotivação do alunado para as atividades de leitura, o
que se reflete na aprendizagem e nos índices de desempenho educacional do país.
Diante desse contexto, surgiram as inquietações sobre a falta de avanços significativos
no processo de ensino e aprendizagem, apesar do esforço conjunto da escola e dos professores
na realização de projetos de incentivo à leitura e à escrita. Dessa forma, desencadeamos o estudo
a partir das seguintes questões norteadoras:

1.

Como intervir no ensino de leitura de maneira eficaz para alcançar uma aprendizagem
significativa?

2.

Quais estratégias utilizar para tornar prazerosas as atividades leitoras na sala de aula?

A partir destas indagações, buscamos respondê-las, traçando como objetivo geral:

1.

Desenvolver uma proposta de intervenção pedagógica para o ensino de leitura
aliada ao uso do facebook como ferramenta tecnológica virtual.

Nessa perspectiva, definimos os objetivos específicos, conforme apesentamos a seguir:

1. Diagnosticar a utilização que os alunos fazem do facebook na vida cotidiana e
nas atividades escolares.
2. Criar uma comunidade “Clube da leitura” para postagens contendo
comentários sobre os textos lidos.
3. Ler os gêneros multimodais (tirinhas, charges e propagandas) publicados no
facebook.
4. Produzir textos em forma de postagens.
5. Analisar e interpretar os dados coletados a partir da aplicação do questionário,
do desenvolvimento e aplicação da sequência didática e dos comentários
postados pelos alunos na comunidade “Clube da leitura” no facebook.

A relevância do estudo apoia-se no fato de que contribuirá para a melhoria da qualidade
do ensino de Língua Portuguesa, especialmente, ao incentivo às atividades de leitura de textos
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veiculados no suporte tecnológico facebook, uma vez que o mesmo faz parte do cotidiano
desses alunos. Nesse sentido, entendemos que ensinar a leitura a partir de algo que seja do
interesse do alunado é de suma importância na sala de aula.
Além disso, compreendemos que o processo de ensino e aprendizagem de língua
necessita de propostas pedagógicas que efetivamente ensinem no contexto escolar os saberes
linguísticos advindos de ciência de linguagem, assim como os saberes didáticos e pedagógicos
que oportunizem um aprendizado satisfatório. Logo, nossa proposta de intervenção alicerça-se
na adoção de uma concepção interacional da linguagem e na utilização de uma metodologia
motivadora e interessante para os alunos, perseguindo assim as orientações da proposta
educacional vigente para a formação de leitores competentes que dominem a leitura e a
construção de sentido de uma multiplicidade de texto.
Para fundamentar o estudo selecionamos alguns referenciais teóricos na área de leitura
e de hipertextos tais como: Cosson (2014), Solé (1998), Koch (2009), Koch e Elias (2013),
Leffa (1989, 1996) Dionísio (2005), Silva (1992), Kleiman (1995, 2000, 2002), Marcuschi e
Xavier (2004), Xavier (2002) Ribeiro (2013), Silva (2004), Bakhtin (2011), Marcuschi (2008 e
2010), Soares (2002), Motta-Roth e Hendges (2008, 2010), entre outros. Esperamos que no
final da intervenção, o facebook, usado como ferramenta tecnológica, que faz parte do dia a dia
dos alunos, consiga estimulá-los a ler, a partir dos gêneros discursivos multimodais
apresentados, criando um hábito constante na vida cotidiana e escolar do aluno, de forma que
venha a contribuir para a formação e consolidação de sua competência leitora.
Para uma melhor compreensão, estruturamos este trabalho em introdução, aportes
teóricos, nos quais apresentamos considerações sobre o complexo universo da leitura,
envolvendo a definição de leitura como processo interacional, leitura e compreensão, o ensino,
os objetivos e estratégias de leitura, além da leitura no ambiente digital. Além disso, aspectos
metodológicos, as análises, os resultados da intervenção, as considerações finais, as referências,
os apêndices e os anexos.
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2 O COMPLEXO UNIVERSO DA LEITURA

Nesta seção, apresentamos a leitura e sua definição a partir das perspectivas teóricas
de autores como Solé (1998), Silva (1992), Garcez (2001), Kleiman (2000, 2002), Leffa (1996),
Cosson (2014), dentre outros.

2.1 A LEITURA E SUA DEFINIÇÃO

Na contemporaneidade, observamos que a sociedade está mais exigente em vários
aspectos de nossa vida, principalmente, no que diz respeito a nossa formação, que prevê um
cidadão em sua totalidade, inclusive no desenvolvimento das habilidades para o uso da
tecnologia. Tudo isso, deve-se ao surgimento da globalização e aos avanços tecnológicos que
evoluem a cada dia com mais rapidez. Nesse mundo de informações em que vivemos, o desafio
da escola é preparar os alunos para que dominem as informações através da leitura para
enfrentar uma sociedade letrada e tecnológica.
Diante desse contexto, temos que levar em conta a leitura, como um dos principais
meios para a interação em diferentes lugares, já que ela está presente em nossas vidas e em
nossas atividades cotidianas de forma muito intensa. Com isso, ressaltamos que o ato de ler
requer que o leitor tenha sempre um propósito, seja para se informar, instruir-se, interagir com
as pessoas ou como forma de entretenimento. Nesse sentido, enfatizamos que a atividade de
leitura é um processo de construção de significados que envolvem a habilidade de processar
informações que são registradas no papel ou em qualquer outro material e o conhecimento de
mundo que o leitor aciona para compreender um texto. Nesse sentido, Solé (1998, p. 18) afirma
que o aluno, ao ler pode

[...] compreender e interagir e interpretar textos escritos de diversos tipos
com diferentes intenções e objetivos contribui de forma decisiva para a
autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento
necessário para que nos manejemos com certas garantias em uma
sociedade.

Nessa perspectiva, Solé (1998, p. 22) afirma que no ato de leitura, “o leitor é um sujeito
ativo que processa o texto e lhe proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas
prévios”. Nesse aspecto, a autora define a leitura como “um processo de interação entre o leitor
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e o texto”, asseverando que nessa inter-relação o leitor procura perseguir os objetivos que
direcionam sua atividade de leitura.
Garcez (2001) afirma que pela leitura vamos construindo uma intimidade muito grande
com a língua escrita, haja vista que vamos internalizando as suas estruturas e as suas infinitas
possibilidades de ocorrências e estilos. Além disso, ela define que a leitura é a forma primordial
de enriquecimento da memória, do senso crítico e do conhecimento sobre os diversos assuntos
acerca dos quais se podem escrever.
Para Leffa (1996), o processo de leitura

[...] envolve vários aspectos, incluindo não apenas características do texto
e do momento histórico em que ele é produzido, mas também
características do leitor e do momento histórico em que o texto é lido. O
resultado do encontro entre o leitor e texto não pode ser descrito, portanto,
a partir de um único enfoque. Uma descrição completa do processo de
compreensão deve levar em conta no mínimo três aspectos: o texto, o leitor
e as circunstâncias em que se dá o encontro. (LEFFA, 1996, p. 143)

Desse modo, percebemos que a leitura envolve instâncias relevantes para que haja a
compreensão, pois não é apenas a relação leitor texto, mas também o envolvimento destes
elementos com as condições nas quais se processa o ato de ler.
Em relação aos objetivos da leitura, Solé (1998, p. 93-100) considera que “as
atividades de leitura podem ser definidas pela multiplicidade de propósitos, dentre os quais, ler
por prazer, para obter informações, ler para aprender, ler para revisar um escrito próprio, ler
para comunicar um texto a um auditório, ler em voz alta, ler para ver se compreendeu, assim
como para entretenimento”. Nesse sentido, Silva (1992) acrescenta que, além disso, a leitura
oportuniza o acesso dos leitores a diversas fontes de informações e conhecimentos. Dessa
forma, podemos vislumbrar sua importância para a vida cotidiana dos alunos, tornando-se,
portanto, uma atividade primordial da escola na preparação da competência leitora. A esse
respeito, entendemos que o ato de ler constitui-se numa possibilidade dos indivíduos tomarem
consciência de sua condição de existência uma sociedade letrada, bem como favorecer a
compreensão das convenções da língua escrita.
Ao referir-se ao conceito de leitura, Kleiman (2000, p. 20) afirma que “a atividade de
leitura, no bom sentido da palavra, é aquela em que ressignificamos a palavra apoiada em nossa
experiência prévia”. Assim sendo, considera que
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O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois a leitura implica uma
atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e
conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um
texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não
explicita tudo o que seja possível explicitar. (KLEIMAN, 2000, p. 27)

Nesta afirmação, a autora traz uma concepção interativa de leitura a partir da aliança
que se estabelece entre texto/leitor, enfatizando que naquele o indivíduo encontra “pistas”, mas
é este que recorre aos conhecimentos prévios que dispõe para construir o sentido do texto.
Kleiman (2000, p. 13) aponta que se pode afirmar com segurança que “sem o
engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão”. Além disso,
menciona, ainda, que para se chegar ao momento da compreensão, o leitor ativa durante a leitura
alguns conhecimentos, dentre eles, o linguístico, o textual e o conhecimento de mundo.
Portanto, entendemos que no processo de construção do sentido dos textos, o leitor procura
compreender o que está escrito no texto, recorrendo aos conhecimentos prévios. Nessa direção,
a autora enfatiza que se o professor tem como propósito a formação da competência leitora dos
seus alunos, precisa desenvolver atividades que não subestime suas capacidades para construir
o sentido trazido pelo texto, tornando-o “significativo e coerente”. (Kleiman, 2000, p. 11). E
assim, ao participar com seus múltiplos conhecimentos, o aluno torna-se “leitor ativo” que,
segundo Solé (1998, p. 40) “é aquele que processa e atribui significado àquilo que está escrito
em uma página.”.
Esse entendimento baseia-se nos estudos de Smith (1989, p. 17), para quem a leitura
coloca o indivíduo como leitor ativo, salientando que

[...] a leitura é uma atividade construtiva e criativa, tendo quatro
características distintas e fundamentais: é objetiva, é seletiva, é
antecipatória e é baseada na compreensão, temas sob os quais o leitor deve,
claramente, exercer o controle.

Além destes autores que consideram o leitor como participante ativo, Silva (1992)
defende, ainda, a formação de um leitor crítico, pautado em um modelo de leitura que venha a
facilitar o surgimento de uma atitude reflexiva e da tomada de posição, concebendo a reflexão
como apropriação do ato de existir, através de uma crítica aplicada às obras escritas. Dessa
forma, vemos a possibilidade de formação de leitores competentes e críticos com relação ao
que leem. Nesse sentido, destacamos a importância do papel do professor no entendimento de
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que ao ler os textos e compreendê-los, os alunos poderão posicionar-se contrários ao
pensamento/ideia dos autores e não terem a ilusão de que os escritos são tidos como verdades
absolutas.
Tomamos, ainda, o conceito de leitura como prática social, partindo da concepção de
Cosson (2014), na qual afirma que “ler tem se constituído em vasto campo de saber que envolve
desde o mapeamento de áreas do cérebro no momento físico da leitura até a condução de
políticas públicas destinadas a promover o domínio da escrita.”.
Para mostrar o valor da leitura, Cosson (2014, p. 32) assevera que

[...] vivemos em mundo bombardeado de informações. Não é preciso
recorrer a dados estatísticos para perceber que as informações nos chegam
a todo o momento, de todo lugar em um ritmo crescente. É a televisão com
mais de uma centena de canais – filmes, shows, notícias e outros
programas, tudo disponível 24 horas todos os dias. É o telefone celular e
outros aparelhos móveis com seus mil e um dispositivos que fazem deles
um instrumento multiuso de comunicação e informação.

Além disso, acrescenta que “é o computador conectado à internet com o correio
eletrônico, os blogs, as salas de bate papo, os hipertextos, os vídeos, os portões e os sites que
compõem uma biblioteca de babel mais labiríntica do que a imaginação de qualquer escrita.”
(COSSON, 2014, p. 32). Nessa perspectiva, entendemos que o desenvolvimento da
competência leitora dos alunos, a cada momento da história evolutiva das civilizações, tem se
tornado uma tarefa imprescindível para a convivência na sociedade letrada e tecnológica da
qual participam.
Vimos, então que há um consenso de que as atividades de leitura trilham a perspectiva
interacional, o que se ajusta às orientações contidas na proposta educacional vigente em nosso
país, que concebe a língua/linguagem como elementos de interação entre os indivíduos. Nesse
sentido, a escola precisa pautar-se nesta concepção e desenvolver as tarefas de ler e escrever
como situações interativas nas quais autores e leitores unem-se pela linguagem que se manifesta
através de textos orais ou escritos. Assim sendo, na seção seguinte, passamos a fundamentar
nossa concepção de leitura na perspectiva interacional.

2.1.1 A leitura como processo interacional

Nesta seção, o nosso objetivo foi mostrar como se dá o ato de ler numa perspectiva
interacional, partindo de autores como Solé (1998) e Koch e Elias (2013).
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Segundo afirma Solé (1998), o modelo interativo pressupõe uma síntese e uma
integração de outros enfoques que foram elaborados ao longo da história para explicar o
processo de leitura.
Como síntese e integração, Solé (1998, p. 24-25) afirma que o modelo interativo traz
dentro de si aspectos de outros modelos (bottom up e top down). No primeiro, conhecido como
modelo ascendente - bottom up - “o leitor, perante o texto, processa seus elementos
componentes, começando letra por letra, continuando com as palavras, frases... em processo
ascendente, sequencial e hierárquico que leva à compreensão do texto.”. Nesse modelo
interacional, a autora atribui grande importância às habilidades de decodificação, pois considera
que “o leitor pode compreender o texto porque pode decodificá-lo totalmente.”. Além disso,
Solé (1998) mostra que é

[...] um modelo centrado no texto e que não pode explicar fenômenos tão
correntes como o fato de que continuamente inferimos informações, o fato
de ler e não perceber determinados erros tipográficos e mesmo o de que
possamos compreender um texto sem necessidade de entender em sua
totalidade cada um de seus elementos.

Para a autora, outro aspecto vem do modelo descendente – top down no qual “o leitor
não procede letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus recursos cognitivos para
estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, fixando-se neste para verificá-las.”. Neste
modelo, segundo Solé (1998, p. 24) quanto “mais informação possuir um leitor sobre o texto
que vai ler, menos precisará se ‘fixar’ nele para construir uma interpretação”. E assim, “o
processo de leitura também é sequencial e hierárquico, mas, neste caso, descendente: a partir
das hipóteses e antecipações prévias, o texto é processado para sua verificação.”.
Em relação ao modelo interativo Solé (1998) afirma que a leitura não se desenvolve
fundamentada no texto nem o leitor somente, mas em um processo que segue os seguintes
aspectos:
[...] Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o
compõem geram nele expectativas em diferentes níveis (o das letras,
das palavras...), de maneira que a informação que se processa em cada
um deles funciona como um input para o nível seguinte; assim, através
de um processo ascendente, a informação se propaga para níveis mais
elevados. Mas simultaneamente, visto que o texto também gera
expectativas em nível semântico, tais expectativas guiam a leitura e
buscam verificação em indicadores de nível inferior (léxico, sintático,
grafo-tônico) através de um processo descendente. Assim, o leitor
utiliza simultaneamente seu conhecimento de mundo e seu
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conhecimento do texto para construir uma interpretação sobre aquele.
(SOLÉ, 1998, p. 24)

A autora assevera que em relação ao ensino, nesta perspectiva interacional, os alunos
aprendem a “processar o texto e seus diferentes elementos, assim como as estratégias que
tornarão possível sua compreensão” (SOLÉ, 1998, p. 24). Diante disso, percebemos que para
ler, é necessário que os discentes desenvolvam “as habilidades de decodificação e aprendam as
distintas estratégias” para construir o sentido do texto que leem. Nesse sentido os alunos
assumem os papéis de leitores ativos, isto é, “um processador ativo” do texto em que a leitura
se caracteriza como “um processo constante de emissão e verificação de hipóteses que levam à
construção da compreensão do texto e do controle desta compreensão – de comprovação de que
a compreensão realmente ocorre.”. (SOLÉ, 1998, p. 24).
Ao referir-se à concepção interacional (dialógica) da língua, Koch e Elias (2013, p.
10) afirmam que nesta concepção, “os sujeitos são vistos como atores construtores sociais,
sujeitos ativos que - dialogicamente - se constroem e são construídos no texto, considerado o
próprio lugar da interação e da constituição dos interlocutores.”. Nessa perspectiva, o sentido
de um texto é construído na interação que se realiza entre o texto e os sujeitos, não sendo,
portanto, algo que preexista a essa interação.
Koch e Elias (2013, p. 11) asseveram, ainda, que a leitura

[...] é uma atividade interativa altamente complexa de produção de
sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos
presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer
a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento
comunicativo.

Além disso, as autoras acrescentam que a atividade leitora considera as experiências e
os conhecimentos do leitor, bem como enfatizam que “a leitura de um texto exige do leitor bem
mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples produto da
codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo.”. (KOCH E ELIAS,
2013, p. 11).
Nessa perspectiva, em que enfatizam a interação entre autor/texto/leitor, percebemos
que a concepção de leitura é vista como uma atividade de produção de sentido e, assim,
concebemos a leitura como processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão
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e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre
o autor e de tudo o que sabe sobre a linguagem. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998, p. 69-70) apontam que “não se trata de extrair informação, decodificando letra
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção,
antecipação, inferência e verificação, sem os quais não é possível proficiência.”. E assim, é o
uso desses procedimentos que possibilitam controlar o que vai sendo lido, permitindo ao leitor
a tomada de decisões diante de dificuldades de compreensão, procurando avançar na busca de
esclarecimentos, além de validar no texto suposições feitas.
Dessa forma, Koch e Elias (2013, p. 13) destacam que na atividade de leitura, “o papel
do leitor enquanto construtor de sentido, utilizando-se, para tanto, de estratégias, tais como
seleção, antecipação, inferência e verificação”. Portanto, é nessa forma de conceber a leitura
numa perspectiva interacional que desenvolvemos as atividades no contexto de nossa sala de
aula.

2.1.2 Leitura e compreensão

Nosso objetivo nessa seção foi mostrar como se estabelecem as relações entre ler,
compreender e aprender, pois a leitura na perspectiva interacional é uma atividade de produção
de sentido, que é orientada por nossa bagagem sociocognitiva, isto é, pelos conhecimentos da
língua e das coisas do mundo (lugares sociais, crenças, valores, vivências).
Além disso, salientamos que o sentido não está apenas no leitor, nem no texto, mas na
interação que se estabelece entre autor/texto/leitor, como havíamos mencionado anteriormente.
Por isso, “é de fundamental importância que o leitor considere na e para a produção de sentido
as ‘sinalizações’ do texto, além dos conhecimentos que possui.”. (KOCH e ELIAS, 2013, p.
21).
Para que a produção de sentidos aconteça, precisamos levar em conta alguns fatores
de compreensão da leitura, os quais, segundo destacam Koch e Elias (2013, p. 24), constituemse como: os conhecimentos dos elementos linguísticos (uso de determinadas expressões, léxico
antigo etc.); esquemas cognitivos; bagagem cultural, e circunstâncias em que o texto foi
produzido. As autoras, pautadas nos pressupostos teórico de Alliende e Condemarín (2005)
asseveram que para compreendermos um texto precisamos atentar para “alguns fatores como
as circunstâncias de leitura e de vários fatores complexos e inter-relacionados entre si, tais como
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os conhecimentos linguísticos, de gênero discursivo e de mundo que precisam ser acionados
quando ocorrer no processo de leitura à construção de sentido”. Assim sendo, podemos dizer
que “os conhecimentos selecionados pelo autor na e para a constituição do texto ‘criam’ um
leitor-modelo”.
E desse modo, dependendo da forma que é produzido, “o texto pode exigir mais ou
exigir menos conhecimento prévio de seus leitores, haja vista que um texto não se destina a
todos e a quaisquer leitores, mas pressupõe um determinado tipo de leitor”. (KOCH e ELIAS,
2013, p. 27-28).
É preciso considerar, também, que no cotidiano, deparamo-nos com inúmeros textos
veiculados em meios diversos (jornais, revistas, rádio, TV, internet, cinema, teatro) cuja
produção é “orientada” para um determinado tipo de leitor (um público específico), o que, aliás,
vem evidenciar o princípio interacional constitutivo do texto e do uso da língua (KOCH e
ELIAS, 2013, p. 28)
Conforme salientam Alliende e Condemarín (2005 apud KOCH e ELIAS, 2013, p.
28), no processo de compreensão da leitura existem alguns aspectos do texto que dizem respeito
à sua legibilidade, tais como os materiais (“o tamanho e a clareza das letras, a cor e a textura
do papel, o comprimento das linhas, a fonte empregada, a variedade tipográfica, a constituição
de parágrafos muito longos; e em se tratando da escrita digital, a qualidade da tela e uso apenas
de maiúsculas ou de minúsculas ou excesso de abreviações.”); linguísticos (“o léxico, estruturas
sintáticas complexas caracterizadas pela abundância de elementos subordinados; orações super
simplificadas, marcadas pela ausência de nexos para indicar relações de causa/efeito, espaciais,
temporais; ausência de sinais de pontuação ou inadequação no uso desses sinais.”), além dos
de conteúdo.
Para Koch e Elias (2013, p. 39), “o processamento textual é estratégico significando
que os leitores, diante de um texto, realizam simultaneamente vários passos interpretativos
finalisticamente orientados, efetivos, eficientes, flexíveis e extremamente rápidos”. Nesse
sentido, na leitura de um texto, “fazemos pequenos cortes que funcionam como entradas a partir
dos quais elaboramos hipóteses de interpretação”.
Nesse aspecto, as autoras salientam que no processamento textual, “recorremos a três
grandes sistemas de conhecimento: o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico
e o conhecimento interacional.”, esclarecendo, ainda, que “o conhecimento linguístico abrange
o conhecimento gramatical e lexical”, logo, baseados nesse tipo de conhecimento, podemos
compreender “a organização do material linguístico na superfície textual; o uso dos meios
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coesivos para efetuar a remissão ou sequenciação textual, a seleção lexical adequada ao tema
ou aos modelos cognitivos ativados.”. (KOCH e ELIAS (2013, p. 40).
Ao fazerem alusão ao conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo, as
autoras asseveram que este se refere aos conhecimentos gerais sobre o mundo, bem como a
aqueles advindos das vivências pessoais e dos eventos situados em determinados espaço e
tempo, permitindo que os sentidos sejam produzidos a partir do conhecimento linguístico.
Dessa forma, a compreensão do texto ocorre de modo satisfatório, quando o leitor ativa esses
conhecimentos na sua interação com o texto e com o autor. Por outro lado, o conhecimento
interacional, envolve os modos de interação por meio da linguagem nos quais os
conhecimentos: ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural encontramse presentificados.
No tocante à definição destas formas de conhecimento, Koch e Elias (2013)
esclarecem que o ilocucional - “[...] nos permite reconhecer os objetivo ou propósitos
pretendidos pelo produtor do texto, em uma dada situação interacional” (p. 46); o
comunicacional - “[...] quantidade de informação necessária, numa situação comunicativa
concreta, para que o parceiro seja capaz de reconstruir o objetivo da produção do texto; seleção
da variante linguística adequada a cada situação de interação; adequação do gênero discursivo
à situação comunicativa” (Idem, p. 50); e o metacomunicativo - “é aquele que permite ao
locutor assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo parceiro dos objetivos
com que é produzido. Para tanto, utiliza-se de vários tipos de ações linguísticas configuradas
no texto por meio da introdução de sinais de articulações ou apoio textuais, atividades de
formulação ou construção textual”. (Idem, p. 52).
Como podemos constatar, a compreensão é um processo mediante ao qual atribuímos
significado ao que lemos, ouvimos ou vemos, tendo em vista que “realizamos essa atribuição
de sentido ao que lemos a partir daquilo que já sabemos, do que já fazia parte da nossa bagagem
experiencial”. (SOLÉ, 1998, p. 40). Assim sendo, podemos compreender o que lemos porque
possuímos uma variedade de conhecimentos que nos permite atribuir significados aos textos
lidos.
Para Solé (1998, p. 40), a compreensão que cada um realiza depende do texto que está
lendo, bem como dos conhecimentos prévios do leitor, os seus objetivos de leitura e da
motivação que o levará a fazer determinada leitura. A referida autora enfatiza ainda que os
objetivos de leitura e as estratégias que ativamos são elementos determinantes para que o
possamos proceder à compreensão daquilo que lemos. Além disso, consideram que os objetivos
determinam também “o umbral de tolerância do leitor com respeito aos seus próprios
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sentimentos de não compreensão”. Nesse caso, a atividade de leitura está dirigida pelos
objetivos que pretendemos uma vez que “não é mesma coisa ler para ver se interessa continuar
lendo e ler quando procuramos uma informação muito determinada, ou quando precisamos
formar uma ideia global do conteúdo para transmiti-la a outra pessoa”. (SOLÉ, 1998, p. 41).
Assim, a autora destaca que “ler é compreender e compreender é, sobretudo, um
processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender” (SOLÉ,
1998, p. 44). Dessa forma, é imprescindível que o leitor encontre sentido no fato de realizar o
esforço cognitivo que pressupõe a leitura, e para isso tem de conhecer:

a) o texto que vai ler;
b) o propósito da leitura;
c) o conhecimento prévio relevante;
d) a confiança nas próprias possibilidades como leitor;
e) disponibilidade de ajudas necessárias que permitam abordar a
tarefa com garantias de êxito;
f) motivação e
g) interesse para se manter atento ao longo da leitura.
(SOLÉ, 1998, p. 44).

Nesse sentido, fundamentamos nosso estudo a partir destas concepções de leitura e
compreensão de textos, entendendo que fomentar a motivação para o ato de ler é um fator
relevante para a formação do leitor proficiente. E assim, trazemos a seguir os fundamentos que
orientaram nossa prática pedagógica para o ensino das atividades de leitura.

2.2 A LEITURA A PARTIR DOS PCN

Esta seção teve como objetivo apresentar a leitura e sua definição a partir dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN, mostrando as suas orientações e
recomendações para o ensino da leitura e sua compreensão.
Como já foi citado anteriormente, torna-se necessário ratificar que no contexto escolar,
temos percebido que os alunos estão desmotivados, sem interesse pelo ato de ler, limitando-se
ao papel de meros decodificadores de letras, especificamente, leitores passivos. Sendo assim,
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observamos que a leitura se torna avaliação com a função de verificar se o aluno ler bem, se
apresenta alguma dificuldade em determinadas palavras, limitando o conhecimento à
gramática, verificação de nomenclaturas, concordância, ou seja, desmerecendo o sentido que
pode ser dado ao texto a partir de seu conhecimento cognitivo, e pelo próprio texto.
Tendo em vista essa situação e, principalmente, o tratamento dado ao processo de
leitura e sua compreensão no ambiente escolar, percebemos que nesse contexto as orientações
contidas na proposta oficial vigente são de fundamental importância, pois fundamentam e
esclarecem a prática pedagógica do professor e ainda orientam o que ele deve fazer nessas
situações. Para isso, os PCN (1998) afirmam que a escola deverá:

[...] organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno
desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso público
da linguagem, levando em conta a situação de produção social e material do
texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatários(s); destinatários(s)
e seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material da
produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados para
a produção do texto, operando sobre as dimensões pragmática, semântica e
gramática. (BRASIL, 1998, p. 53-55)

Como podemos ver, abordar a leitura e sua compreensão no ambiente escolar na
perspectiva dos PCN requer que o professor considere vários aspectos importantes dessas
orientações, como por exemplo, a seleção de gêneros adequados para explorar tanto a
linguagem oral quanto a escrita quanto à produção textual.
Além disso, os PCN (1998) traçam objetivos para o processo de leitura de textos
escritos, orientando que devemos esperar do aluno que saiba:

[...] selecionar textos segundo seu interesse e necessidade; leia, de maneira
autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha construído
familiaridade; sejam receptivos a textos que rompam com seu universo de
expectativas, por meio de leituras desafiadoras para sua condição atual,
apoiando-se em marcas formais do próprio texto ou em orientações oferecidas
pelo professor; troque impressões com outros leitores a respeito dos textos
lidos, posicionando-se diante da crítica, tanto a partir do próprio texto como
de sua prática enquanto leitor; compreenda a leitura em suas diferentes
dimensões – o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler; seja capaz
de aderir ou recusar as posições ideológicas que reconheça nos textos que lê.
(BRASIL, 1998, p. 53-55)
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Assim, em consonância com GARCEZ (2001), percebemos que a leitura não é um
procedimento simples. Ao contrário, é uma atividade extremamente complexa, pois não
podemos considerar apenas o que está escrito. Diante dessa afirmação, observamos que o ato
de ler requer mais do que a ação de decodificar os signos, ou seja, precisamos levar em conta
vários conhecimentos, dentre eles, o enciclopédico, o linguístico e o interacional que estão
atrelados à construção de sentido e ao processo da leitura, sobre os quais já nos referimos na
seção anterior.

2.3 O ENSINO DE LEITURA

O objetivo dessa seção foi abordar o ensino da leitura, mostrando as sérias implicações
que se apresentam em todas as fases da escolarização, especialmente, na etapa inicial da leitura,
conhecida como alfabetização - processo pelo qual as pessoas aprendem a ler e a escrever.
É preciso destacar que as atividades de leitura e de escrita “vão além de certas técnicas
de translação da linguagem oral para a linguagem escrita”. (SOLÉ, 1998, p. 50), haja vista que
pressupõem:

[...] o aumento do domínio da linguagem oral, da consciência metalinguística
(isto é, da capacidade de manipular e refletir intencionalmente sobre a
linguagem); e repercute diretamente nos processos cognitivos envolvidos nas
tarefas que enfrentamos para ler e escrever.

Percebemos que, tanto a linguagem escrita quanto a linguagem oral requerem uma
instrução explícita - processo de alfabetização - na qual se faz necessária a presença de um
adulto, de um meio social, que ajude a criança em processo de aprendizagem que ocorre na
interação educativa, seja do tipo formal, como acontece na escola, seja informal, como no caso
da família.
Nesse sentido, alfabetização é um processo no qual a pessoa passa a ter domínio da
linguagem falada, da escrita e da leitura, sendo considerada alfabetizada aquela que “[...] tem a
capacidade de falar, ler e escrever com outra pessoa e a consecução da alfabetização implica
aprender falar, ler e escrever de forma competente”. (GARTON e PRATT 1991, p. 19-20 apud
Solé 1998, p. 50).
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Além disso, para realizar atividade de leitura qualquer leitor precisa ter acesso ao texto,
cuja leitura transformou-se em objetivo. Desse modo, é preciso que as crianças tenham acesso
ao código convencional da escrita da língua, para que possam adentrar o universo da leitura e
da escrita. Para tanto, haverá a necessidade de um professor que terá a missão de facilitar às
crianças uma aprendizagem significativa de estratégias autônomas de exploração do universo
escrito.
Assim, para Solé (1998, p. 50) “aprender a decodificar pressupõe aprender as
correspondências que existem entre os sons da linguagem e os signos ou os conjuntos de letras
– que os representam”. Sendo assim,

Quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar bem
a linguagem, necessita também aprender a manipulá-lo e refletir sobre ele –
que é o que lhe permite pensar em uma palavra, em um som, isolá-los e
diferenciá-los, além de muitas outras coisas. (SOLÉ, 1998, p. 52).

Desse modo, a autora enfatiza que há a questão da consciência metalinguística na qual
a criança passa a compreender os segredos do código. Como podemos perceber, a consciência
metalinguística e alfabetização estão intimamente relacionadas e podemos dizer que cada uma
delas se beneficia com a outra no processo de aprendizagem. E então, chegando à escola a
criança encontra-se com as especificidades da linguagem escrita, contudo tem a sensação de
que já conhece várias coisas, dentre elas a sonoridade da linguagem – consciência fonológica,
mostrando sua competência comunicativa, haja vista que já aprendeu a falar e utilizar a
linguagem falada no seio das interações das quais participa cotidianamente. Nesse aspecto,
falta-lhe entender que a escrita é fundamental, pois a mesma “transmite uma mensagem, uma
informação, e que a leitura capacita para ter acesso a essa linguagem”. (SOLÉ, 1998, p. 54).
Solé (1998, p. 56) esclarece ainda que “é necessário levar em conta o que a criança
sabe sobre a linguagem oral e escrita, sobre as palavras e os sons, para poder oferecer-lhe a
informação que ela requer no momento oportuno”. Neste sentido, podemos definir a
alfabetização como um processo que não envolve apenas os procedimentos de leitura e escrita,
mas que repercute favoravelmente na linguagem entendida em sua globalidade que envolve as
atividades de ouvir, falar, ler e escrever.
Dessa forma, entendemos que será preciso oportunizar ao “aprendiz de leitor” recorrer
aos conhecimentos prévios que possui sobre a leitura, tais como saber “que aquele escrito diz
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coisas, que ler é saber o que diz e escrever, poder dizê-lo – que devem ser aproveitadas, para
que possa melhorá-los e torná-los mais úteis”. (SOLÉ, 1998, p. 58).
Além disso, a autora salienta que “a compreensão da forma de representação da
linguagem definida pelo sistema alfabético requer que a criança desenvolva uma consciência
metalinguística, que por sua vez será incrementada pelo fato de aprender a ler e a escrever”.
Portanto, a escola deve proporcionar contextos significativos que facilitem à criança seu acesso
ao aprendizado do código. (SOLÉ, 1998, p. 58).
E assim, é importante destacar que, nas atividades de ensino precisamos atentar para
Solé (1998, p. 59) que orienta sobre os procedimentos didáticos utilizados nas atividades de
leitura e de escrita de forma que persigam um tipo de instrução que seja relevante para o
processo de ensino e aprendizagem, haja vista que os ensinamentos que as crianças receberem,
certamente, influenciará nas suas habilidades leitoras e escritoras. Logo, o ensino das atividades
que envolvem o ato de ler e escrever precisa firmar-se no ensino de estratégias que sejam um
meio para a compreensão dos textos lidos e na escrita dos textos produzidos.
A partir dos aportes teóricos trazidos por Solé (1998, p. 62) consideramos que uma
abordagem ampla do ensino da leitura e da escrita requer do professor a realização de ações
didáticas pautadas nos seguintes aspectos:

1.
2.
3.
4.

5.

Aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos.
Aprofundar a consciência metalinguística.
Aumentar seus conhecimentos prévios em geral para que possam utilizar o
contexto para descobrir o significado de palavras desconhecidas.
Usar de modo integrado e simultâneo todas essas estratégias em atividades
realizadas.
Utilizar recursos didáticos para motivar aos alunos para a leitura de textos de
diversos gêneros.

Nesse sentido, compreendemos que a aprendizagem da leitura se constrói a partir de
práticas pedagógicas que apostem em atividades planejadas e motivadoras para desencadear a
formação da competência leitora dos alunos, oportunizando-lhes a interação com materiais
diversificados que favoreçam a leitura proficiente de textos escritos e orais que circulam
socialmente e são encontrados em diferentes suportes.
Nessa perspectiva, Smith (1989, ix), seguindo uma concepção psicolinguística e
procedimental, assevera que a leitura deve ser processada a partir de “[...] materiais e atividades
que façam sentido” para os alunos e que eles “[...] possam relacionar ao que já sabem ou querem
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saber”. Logo, concordamos com o autor, pois entendemos que uma aprendizagem significativa
da leitura precisa estar firmada na utilização de textos interessantes para os alunos.

2.3.1 Os objetivos da leitura

Nesta seção, apresentamos os objetivos da leitura, mostrando que há uma constante
interação entre o conteúdo do texto e o leitor e que essa interação é regulada também pela
intenção que lemos o texto.
Nessa perspectiva, Koch e Elias (2013, p. 19) afirmam que o leitor no processo de
interação autor/leitor/texto

[...] precisa ser um leitor ativo e atento às intenções deixadas no texto pelo
autor. Assim, diante destas intenções o leitor irá observar de modo geral, que
há textos que lemos porque queremos nos manter informados (jornais,
revistas); há outros textos que lemos para realizar trabalhos acadêmicos
(dissertações, teses, livros, periódicos científicos); há ainda, outros textos cuja
leitura é realizada por prazer, para deleite (poemas, contos, romances) e nessa
lista, não podemos nos esquecer dos textos que lemos para consulta, tais como
os dicionários, os catálogos, dos que somos obrigados a ler de em vez em
quando, como os manuais, as bulas, dos que nos caem em mãos (panfletos) ou
nos são apresentados aos olhos (outdoors, cartazes, faixas).

Nesse aspecto, “constatamos que os objetivos do leitor que nortearão o modo de
leitura, em mais tempo ou em menos tempo; com mais atenção ou com menos atenção; com
maior interação ou com menos interação”. (KOCH; ELIAS, 2013, p. 19).
Ao definir a leitura como um processo de interação entre o leitor e o texto, Solé (1998,
p. 22) mostra-nos que nessa interação está envolvido um leitor ativo que processa e examina o
texto, como também um objetivo para guiar a leitura, haja vista que sempre temos um propósito
ou e uma finalidade. Daí, percebemos que há uma grande variedade de objetivos e finalidades
que fazem com que os leitores realizem as atividades de leitura, tais como: a) por lazer e
entretenimento; b) buscar informações necessárias; c) seguir instruções para realizar
determinadas atividades; d) informar-se sobre um fato, confirmar ou refutar um conhecimento
prévio, dentre outras. Por isso, os objetivos de leitura são elementos que devem ser levados em
conta quando se pretende realizar atividades que envolvem ler e compreender textos.
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Nessa direção, Solé (1998, p. 22) afirma que “o significado que um escrito tem para o
leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção
que envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos”,
portanto, o mesmo texto pode ser lido com diferentes finalidades.
Na perspectiva interativa, como vimos anteriormente, a leitura é vista como “processo
mediante o qual se compreende a linguagem escrita” (Solé, 1998, p. 23). A autora ainda
acrescenta que nas atividades de leitura precisamos, simultaneamente:

1.
2.

manejar com clareza as habilidades de decodificação e aportar ao texto
nossos objetivos, ideias e experiências prévias;
envolver-nos em um processo de previsão e inferência contínua, que se
apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria
bagagem, e em um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar
as previsões e inferências.

2.3.2 O lugar das estratégias no ensino de leitura

Para esta seção, objetivamos apresentar, a partir de alguns estudiosos, estratégias que
serviram como meios para facilitar o ensino da leitura e sua compreensão. Além disso,
buscamos mostrar que essas estratégias poderão aprimorar a prática de leitura em sala de aula,
bem como minimizar as dificuldades dos alunos em ler e compreender textos. Como a leitura
faz inúmeras solicitações simultâneas ao cérebro, Garcez (2001, p. 27), afirma que

[...] é necessário desenvolver, consolidar e automatizar habilidades muito
sofisticadas para pertencer ao mundo dos que leem com naturalidade e
rapidez. Trata-se de um longo e acidentado percurso para a compreensão
efetiva e responsiva, que envolve:
1. Decodificação de signos.
2. Interpretação de itens lexicais e gramaticais.
3. Agrupamento de palavras em blocos conceituais.
4. Identificação de palavras-chaves.
5. Seleção e hierarquização de ideias.
6. Associação com informações anteriores.
7. Antecipação de informações.
8. Elaboração de hipóteses.
9. Construção de inferências.
10.Compreensão de pressupostos.
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11.Controle de velocidade.
12.Focalização da atenção.
13.Avaliação do processo realizado.
14.Reorientação dos próprios procedimentos mentais.

Com relação às estratégias, a autora acrescenta, também, que nas atividades de leitura
é preciso compreender simultaneamente: a) o vocabulário e a organização das frases; b)
identificar o tipo de texto e o gênero; c) ativar as informações antigas e novas sobre o assunto;
d) perceber os implícitos, as ironias, as relações estabelecidas com o nosso mundo real.
Nessa direção, Silveira (2005, p. 63) salienta que se torna necessário esclarecer o
conceito de estratégia de leitura, tendo em vista que é um dos aspectos mais importantes para o
estudo e o processamento da leitura. Daí, afirmar que “estratégias de leitura traduzem bem a
natureza cognitiva e mentalista do ato de ler, pois seu conceito relaciona-se, em princípio, às
questões mentais que o leitor realiza ao lidar com a informação, na busca da compreensão do
texto”. A autora ressalta ainda, que nos modelos de leitura na linha da Psicolinguística e do
processamento da informação o leitor passa a ser concebido como “um construtor”, haja vista
que “o sucesso da compreensão vai depender da sua atividade durante o ato de ler”.
(SILVEIRA, 2005, p. 66). Daí, entendemos que o leitor competente é aquele que sabe
selecionar a atividade mais adequada ao texto que está lendo e ao objetivo de sua leitura.
Nesse mesmo sentido, Leffa (1989, p. 16) assevera que o uso de estratégias propicia
ao leitor a capacidade de avaliar sua própria compreensão, tendo em vista que leitura não é uma
atividade mecânica, mas um processo no qual constrói o significado dos textos lidos. A partir
deste entendimento o autor, apresenta alguns critérios para o reconhecimento de um leitor
proficiente, quais sejam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estabelecer um objetivo para cada tipo de leitura que realiza.
Avaliar o próprio comportamento durante o ato de ler.
Aprender a detectar ambiguidades e incoerências no texto lido.
Aprender a resolver problemas de compreensão selecionando as
estratégias adequadas.
Adotar diferentes estilos de leitura para diferentes materiais e para
atingir diferentes objetivos.
Questionar o que lê.

Ao referir-se às atividades de leitura, Kato (1985, p. 40) apresenta dois tipos de
leitores, a saber, top down e bottom up. No primeiro tipo encontram-se aqueles que usam o
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processamento descendente ou top down - quando o leitor centra nas experiências de mundo,
nas predições baseadas no conhecimento de esquemas, relacionando o texto ao próprio
conhecimento e experiências, partindo do todo para as partes. Neste tipo de processamento os
leitores a) apreendem facilmente as ideias gerais e principais do texto; b) são fluentes e velozes;
c) fazem muitas adivinhações, que muitas vezes, não são confirmadas; d) não dão importância
à leitura ascendente; e) privilegiam o uso do conhecimento prévio em detrimento da informação
contida no texto. O segundo que usa o processamento ascendente ou bottom up – quando o
leitor constrói o sentido do texto partindo das partes para o todo, apresentando as seguintes
características: a) constroem o significado a partir dos dados contidos no texto; b) observam
detalhes, detectando até erros de ortografia; c) tendem a não tirar conclusões apressadas d) são
vagarosos e pouco fluentes; e) sentem dificuldades de sintetizar as ideias do texto por não
saberem separar as principais das secundárias.
Todavia, considera que estes tipos de processamento não são excludentes, mas
complementares, haja vista que o leitor proficiente é aquele que utiliza as duas formas
adequadamente e no momento necessário. Nesse aspecto, Kato (1985, p. 88) salienta que o
“leitor poderá escolher o tipo de estratégia que melhor se ajuste aos seus objetivos e que vários
fatores podem influenciar esta escolha, tais como: a) maturidade do leitor; b) a natureza do
texto; c) o lugar onde o leitor se encontra na frase ou no texto; d) o propósito da leitura”.
Segundo Kato (1985, p. 102) há dois tipos básicos de estratégias de leitura, a saber:
Estratégias cognitivas – relacionadas aos princípios que regem o
comportamento automático inconsciente do leitor e Estratégias
metacognitivas – relacionadas aos princípios que regulam a
desautomatização consciente do processo (estratégias cognitivas).

Assim, percebemos que as estratégias de leitura são recursos aplicáveis que têm como
proposta primordial facilitar a compreensão de textos em Língua Portuguesa ou em qualquer
outra língua. Dessa forma, a melhor maneira para se tornar apto à leitura de textos em Língua
Portuguesa não é decorando vocabulário e regras gramaticais, mas lendo frequentemente, uma
vez que se aprende a ler, lendo muito, pois há uma considerável evidência de que a melhor
forma de aprender a ler é através da leitura extensa.
Além disso, notamos que as estratégias de leitura apresentam papel fundamental na
interpretação e compreensão de textos, pois fazem com que os alunos aumentem o nível de
consciência sobre as ideias principais contidas em um texto e possibilitam a exploração e a
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organização do mesmo. Logo, as estratégias de leitura podem ser definidas como planos para
resolver problemas encontrados na construção do significado do texto.
Sendo assim, desenvolver estratégias de leitura torna-se de grande ajuda aos alunos,
pois é necessário que eles, em algum ponto da vida acadêmica, passem do patamar onde
aprendem a ler para um nível onde leem para aprender. Vale destacar que um dos aspectos
relevantes para que a tarefa de ensino tenha sucesso é que o uso e/ou a forma da língua em foco
estejam contextualizados. Somente sabendo para que serve determinada expressão ou estrutura
linguística, em que situação utilizá-la e praticando é que os alunos poderão atribuir sentido ao
que está sendo exposto.

2.4 A LEITURA NO UNIVERSO DIGITAL

Com o aparecimento das novas tecnologias de comunicação temos contemplado
inúmeras modificações nas atividades da vida moderna. Por isso, tornou-se um aspecto
relevante a tentativa de compreender como tais mudanças têm suas implicações no processo de
ensino e aprendizagem, levando estudiosos da educação e da linguagem a refletirem e a
pesquisarem sobre as consequências dessas novas práticas sociais e uso da linguagem na
sociedade. Assim sendo, nesta seção tentamos mostrar o desenvolvimento da leitura no
ambiente virtual a partir da perspectiva do Letramento digital.

2.4.1 Letramento digital

Nessa perspectiva, observamos que em muitas atividades que realizamos no cotidiano
precisamos utilizar o computador, demonstrando que necessitamos de um Letramento digital,
não só para conhecermos e sabermos usar o computador, mas pela necessidade de inserirmos
na sociedade midiatizada, tornando pessoas conscientes de seu potencial, que permite assumir
posturas autônomas e ativas.
Atualmente, estamos inseridos numa sociedade permeada de inúmeras e profundas
transformações, principalmente, no campo científico e tecnológico, que se reflete no modus
vivendi de nossa comunicação, nosso trabalho e nas novas formas de aprendizagem. Nesse
sentido, as tecnologias digitais provocam mudanças significativas desestabilizando antigas
práticas estabelecidas na área da educação.
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Conforme Xavier (2002, p. 1), alguns estudiosos começam a falar no surgimento de um
novo tipo de letramento, o digital, tendo em vista há “a necessidade dos indivíduos dominarem
um conjunto de informações e habilidades mentais que devem ser trabalhadas com urgência
pelas instituições de ensino, a fim de capacitar o mais rápido possível os alunos a viverem como
verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada vez mais cercado por máquinas eletrônicas e
digitais”. Assim sendo, entendemos que a escola, como agência de formação, precisa organizarse para atender ao objetivo principal de ensinar Língua Portuguesa - desenvolver a competência
comunicativa dos alunos - inclusive propondo situações da vida prática nas quais surgem as
oportunidades para os alunos aprenderem a utilizar textos escritos e orais que circulam no
hipertexto.
De acordo com Soares (2002), o Letramento digital surgiu em inglês e francês no século
XIX, mas em português apareceu pela primeira vez em 1986, cunhado por Kato (1986).
Conforme Kleiman (2005, p.17) a palavra letramento surgiu de literacy que vem do latim littere
(letra) sufixo cy (qualidade, condições, estado, fato), que significa o estado ou condição daquele
que aprende a ler e escrever, implicando a ideia de que a escrita traz consequências sociais,
culturais, políticas, econômicas e cognitivas.
A partir da ideia de diferentes formas de letramento, Soares (2002, p. 151) introduz o
conceito de letramento digital como “estado ou condição que adquirem os que se apropriam da
nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela”.
Por sua vez, Xavier (2002, p. 2) afirma que “o Letramento digital implica realizar
práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização”,
haja vista que a concepção de “letrado digital” adotada pelo mesmo pressupõe “mudanças nos
modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos se
compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual
estão os textos digitais é a tela, também digital” (XAVIER, 2002, p. 2).
Ao falarmos de Tecnologias de Informação e Comunicação - doravante TIC -, o termo
letramento tem sido abordado em diferentes perspectivas, uma vez que novas formas de ler e
escrever passaram a ser inseridas no cotidiano das pessoas. Mais especificamente os
computadores, ganharam um espaço de destaque nesse novo cenário, buscando promover a
inclusão digital e inserir a escola em uma cultura digital.
Dessa forma, inserir no contexto escolar as TIC passa a ser um objetivo das propostas
educacionais. Daí, Fagundes (2008, p. 12) enfatiza que “a aplicação eficaz das tecnologias
digitais consiste em enriquecer o mundo do aprendiz para sustentar interações produtivas e
favorecer o desenvolvimento de sua inteligência”. Nessa mesma direção, Ferreiro (2008)
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assevera que as TIC trazem mudanças significativas não apenas no mercado de trabalho, mas
também nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas atividades de leitura e escrita, tendo em
vista que o computador sai das empresas, escritórios e outros ambientes de trabalho, passando
a ser de uso pessoal, nas casas e nas escolas.
Assim, cada vez mais as tecnologias digitais têm entrado e influenciado o cotidiano das
pessoas e nos ambientes escolares, promovendo o surgimento de uma nova cultura –
cibercultura – haja vista que há necessidade de se inserir nas salas de aula o domínio de
diferentes práticas de leitura e de escrita. Assim sendo, temos observado que no espaço escolar,
o letramento digital tem trazido oportunidades para que toda a comunidade possa utilizar as
novas TIC como instrumentos para aprendizagem dos conteúdos das diversas áreas do
conhecimento como forma de favorecer as práticas educativas inovadoras que motivem os
alunos. Nesse entendimento, nossa investigação tem o propósito de utilizar as TIC para motivar
a aprendizagem dos alunos nos conteúdos de Língua Portuguesa, aproveitando o interesse que
já apresentam no uso da internet.
Desse modo, percebemos que as atividades de leitura tomam novas práticas, tendo em
vista que uso do computador chega para contribuir com a aprendizagem nos contextos
escolares, proporcionando e estimulando os alunos a lerem de forma mais motivadora porque
na tela do computador experimentam uma leitura interessante, afastando-se do modo tradicional
de ler apenas a partir de impressos, pois com o computador os alunos entram em contato com
as diferentes partes do texto e com vários textos ao mesmo tempo.
Além disso, “o texto eletrônico aporta inúmeras possibilidades, nas quais o leitor poderá
escolher o seu percurso, fazer uma leitura não linear e fazer a leitura de vários links ao mesmo
tempo, com também permite ao usuário do hipertexto uma leitura mais rápida na conexão com
muitos documentos na rede” (XAVIER, 2004, p. 7).
Nesse sentido, concordamos com Marcuschi e Xavier (2004, p. 7) quando afirmam que
“bate papos por escrito, em tempo real, fóruns eletrônicos de discussão, comunidades virtuais,
e-mails, simultaneidade de textos, sons e imagens dividindo um mesmo espaço de interpretação
(hipertexto) são usos de configurações textuais que poderíamos chamar de gêneros digitais”,
pois entendemos que esta diversidade de textos traz um grande incentivo à leitura.
Os autores destacam também que estes gêneros digitais “exigem outras competências,
geram eventos de letramento novos e demandam gêneros próprios que precisam ser
sistematizados, para melhor compreensão e utilização”. E assim, consideram que as “condições
sociais, culturais e tecnológicos estão se apresentando rapidamente como favoráveis à
necessidade da aquisição do Letramento digital” (MARCUSCHI E XAVIER, 2004, p. 7).
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Vale salientar que o uso da internet, trouxe também novas linguagens, especialmente a
linguagem escrita, pois favorece o engajamento de jovens, adultos e crianças no uso do
hipertexto abrindo-lhes a oportunidade de “se constituir como sujeitos de práticas letradas,
quando criam blogs, páginas na internet, entram em salas de bate papo e interagem no mundo
virtual”. (SCHONS; VALENTINI, 2012, p. 3).
Recorremos ainda a alguns autores que expressam seu posicionamento em relação ao
uso do hipertexto, dentre eles, Lévy (1997, p. 72) que aponta a importância da utilização do
hipertexto, uma vez que “o leitor tem a liberdade de escolher seu próprio percurso, possibilita
ao leitor ocupar um novo e amplo espaço, e tornar o leitor um coautor, pois a partir da leitura
ele vai reconstruindo o texto, produzindo”. Desse modo, o autor salienta que o mundo digital
oportuniza significativas mudanças nas

[...] relações entre homens, o trabalho, a própria inteligência dependem na
verdade da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos
os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são capturados
por uma informática cada vez mais avançada. (LÉVY, 1997, p. 72).

Nesse mesmo sentido, Leão (1999, p. 9) esclarece que a “hipermídia designa um tipo de
escritura complexa, na qual diferentes blocos de informações estão interconectados,
possibilitando ao leitor fazer diferentes percursos de leitura, de navegar por diversas partes na
ordem que desejar e estabelecer relações próprias”.
Como podemos ver, o uso das tecnologias digitais implica “nas formas de ser, pensar,
comunicar-se, relacionar-se e aprender, uma vez que tudo passa a ser instantâneo, o que traz
interferências na forma de ler, de escrever e na cognição humana”. (SCHONS; VALENTINI,
2012, p. 4).
A respeito disso, Ferreiro (1996, p. 71) afirma que ocorrem “diversas modificações no
ato de ler e escrever em virtude da revolução das tecnologias digitais, dessa cultura digital na
qual estamos imersos. Tem-se um grande fluxo de informações e textos, sendo o leitor instigado
a selecionar, recortar e eleger os textos relevantes, e essas seriam capacidades do letramento
digital” (SCHONS; VALENTINI, 2012, p. 5).
Nesse sentido, Ferreiro (2001) diz que é possível que estejamos assistindo uma
verdadeira revolução nas práticas de leitura e escrita em função da introdução das tecnologias
digitais. O texto no novo suporte permite-nos infinitas formas de navegarmos e interagirmos
com ele, realizando intervenções e usos de uma forma mais livre, permitindo ir e voltar a
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qualquer parte do texto no decorrer da leitura e da escrita. Essas ações exigem do leitor novos
conhecimentos e estratégias para lidar com esse texto na tela do computador, no momento da
leitura e escrita digitais.
Além das mudanças em relação ao suporte de leitura e escrita, vale destacar outro
aspecto que se refere à ampliação e ao acesso às informações. Nesse novo paradigma, podemos
acessar produções e publicações de diferentes áreas em bibliotecas virtuais, portais e inúmeros
sites, que disponibilizam artigos, textos, teses e até alguns livros. As informações passam a
estar disponíveis e de fácil acesso a todos, ampliando assim a acessibilidade, bem como têm-se
diversas opiniões e pontos de vista sobre determinado tema, vários autores falando sobre um
assunto e em diferentes perspectivas.
No conceito de letramento têm-se as práticas sociais de leitura e escrita, ações para além
da habilidade de ler e escrever, na qual o sujeito tem domínio do uso social da leitura e escrita.
É ter atitudes e habilidades para fazer o uso da leitura e escrita nas práticas do cotidiano,
aplicando a situações do dia-a-dia de forma competente. Numa sociedade letrada, esse domínio
possibilita o diálogo com o mundo e com os outros, conferindo ao indivíduo letrado uma
inserção social mais abrangente (SCHONS E VALENTINI, 2012, p. 6).
Para complementar, Tfouni (1998, p. 9 apud Schons e Valentini 2012, p. 6) definem que
o letramento é como

[...] o processo de aquisição de um sistema escrito. [...] O letramento busca
ver o social, considera os aspectos sócio históricos, ligado ao social e cultural.
O letramento é relacionado ao conjunto de práticas sociais, orais e escritas,
acontecendo no espaço das relações sociais. Há diferentes abordagens teóricas
acerca do letramento, mas o indispensável é o entendimento de ações com o
objetivo de formar pessoas letradas, com a capacidade de resolver situações
do cotidiano, de sua vida pessoal e profissional.

Assim, “o uso da internet pode possibilitar o surgimento de práticas sociais e situações
de letramento. Dessa forma, o Letramento digital pode ser provocado por meio do uso das novas
tecnologias, pelo domínio de suas ferramentas. O “Letramento digital” busca inserir o sujeito
na sociedade, incluí-lo digitalmente na moderna era informacional através de novas ferramentas
tecnológicas (computador, internet, cartão magnético, caixa eletrônico etc.)”. (SCHONS E
VALENTINI, 2012, p. 6).
Para finalizar, podemos dizer que “o Letramento digital engloba redes de práticas
sociais, que nos permite construir, explorar e pesquisar, ensinar e criticar. Letrado digitalmente
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é muito mais do que saber usar o computador, usar o teclado, é saber localizar, selecionar, filtrar
e avaliar informações disponibilizadas digitalmente” (SCHONS E VALENTINI, 2012, p. 7).
Outro aspecto importante que devemos ressaltar, é que fora do contexto escolar é
possível percebermos que o uso do computador, dos seus recursos e bem como a internet é feita
de forma espontânea e natural. Desse modo, fica evidente de que aluno precisa ser convidado a
participar, questionar e discutir, tendo a tecnologia como elemento potencializador desse
processo. Assim, com o uso das tecnologias o aluno é motivado a conhecer o novo, deixandose conduzir pela curiosidade, o prazer de inventar, reinventar, buscar novidades e novos meios
e formas de aprender. Nesta perspectiva, desenvolvemos uma intervenção pedagógica na qual
tentamos apostar no uso das TIC como forma de favorecer um aprendizado significativo de
Língua Portuguesa.

2.4.1.1 Tecnologias de Informação e de Comunicação

Nessa seção, o nosso objetivo foi abordar as TIC, mostrando a sua importância para a
sociedade globalizada e para o universo da instituição escolar. Na contemporaneidade,
percebemos que as aplicações das Tecnologias de Informação e Comunicação mudaram as
formas de pensar e atuar da humanidade, transcendendo barreiras físicas e temporais nas
relações sociais de modo inimaginável.
Ao considerarmos que as práticas de comunicação e interação social são inerentes ao
processo educacional, observamos que “o ensino vive um momento revolucionário que
perpassa o binônimo Pedagogia/Tecnologia e seus reflexos quanto ao ato do ler/escrever, haja
vista que com advento da tecnologia, a escola deixou de ser o lugar privilegiado onde o acesso
a técnicas, instrumentos e experiências únicas era possível, aparecendo antes como um local
conservador e que não acompanhou a incrível evolução tecnológica.” (BRITO; SAMPAIO,
2013, p. 294).
Assim sendo, a escola como espaço físico mantém-se um passo atrás da evolução
ocorrida no campo tecnológico e das grandes mudanças sociais, encontramos, por outro lado,
ao virar da esquina um mundo novo assente na evolução tecnológica e na utilização de novos
meios a que só recentemente a escola teve acesso, por vezes limitado e frequentemente com
utilização aquém das suas potencialidades.
A escola como instituição sente-se como um elástico, puxada de todos os lados,
pressionada a agir pela mudança, mas muitas vezes agarrada a uma lógica tradicional de
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atuação, tentando manter o equilíbrio (precário), resistindo. Não pode continuar atrasada em
relação às grandes mudanças sociais operadas a um ritmo cada vez maior, sob pena de se tornar
obsoleta por não dar resposta aos múltiplos desafios e papeis dos tempos atuais que se
caracterizam pela profunda transformação tecnológica operada pela rápida evolução e difusão
de novas tecnologias, principalmente, as associadas às comunicações e aos computadores.
Estas tecnologias têm a capacidade de alterar a difusão das ideias e das formas de viver
em sociedade, da forma de estudar, do relacionamento entre pares e a forma de ocupar os
tempos livres. Estas potencialidades influenciam consequentemente a escola na sua forma de
agir e de se relacionar com a sociedade. Assim, o que antes era feito mecanicamente através de
simples decodificação de signos linguísticos, ou fluência na oralidade, agora excede a
superficialidade material com a mediação de ferramentas digitais no uso da língua.
Diante dessa realidade em que a escola está inserida, percebemos que o sistema de
ensino baseado neste modelo tenderá a estimular a criatividade e a dinâmica da aprendizagem
na sala de aula, tendo resultados que se esperam cada vez melhores, tornando-os mais
estimulantes e interativos.
A introdução das TIC no ensino não se deve remeter a um simples estatuto de
substituição dos meios tradicionais (quadro negro ou manual escolar) ou do professor, mas um
papel ativo de mudança na forma como se aprende como se ensina e na interação entre atores
na sala de aula (professor e alunos).
Para Pocinho e Gaspar (2012, p. 145), na instituição escolar “é um cenário complexo,
este da utilização das TIC, exigindo que o professor tem de estar atento e atualizado em relação
aos novos contextos, é importante referir que esta forma de ensino - aprendizagem, traz agora
para o espaço formativo mais um elemento - a tecnologia (nomeadamente os computadores e
as ligações em rede) que são os canais privilegiados na relação entre professor e aluno”.
Além disso, Pocinho e Gaspar (2012, p.145) afirmam que “o professor avocará outras
funções, nomeadamente, de promover a pesquisa e a colaboração multidisciplinar, tendo como
papel fundamental incentivar os alunos para o envolvimento com trabalhos que levem à
formação de leitores críticos”.
Por sua vez, o papel do aluno também se altera perante as TIC, tendo em vista que a
seu desempenho na troca de informações entre professor / alunos e alunos / alunos torna-se
relevante no contexto educacional, tendo em vista que

[...] as redes digitais permitem elevados fluxos de informação num
reduzido espaço de tempo, não tenha necessárias consequências nos
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sistemas educação, modificando-os e colocando-os também num
patamar em que os intervenientes se mantém, mas com um novo papel,
adequado às realidades que hoje a sociedade requer (POCINHO E
GASPAR, 2012, p. 145).

Desse modo, a escola precisa acompanhar as mudanças sociais, reconhecendo que os
alunos são diferentes, pois têm acesso a múltiplas fontes de informação e comunicação uma vez
que vivem segundo novos valores e padrões sociais. Assim sendo, é necessário que processo de
ensino e aprendizagem reconheça que as TIC ocupam o cotidiano dos alunos e que as mesmas
apresentam potencialidades educativas que contribuirão para um aprendizado mais efetivo.
Dentre tantos aspectos importantes para o uso das TIC, no contexto das salas de aulas,
destacamos três tecnologias que melhor caracterizam esta nova convivência na sociedade de
informação, a saber: a) computador, b) a internet e c) o vídeo. Devido a isso, notamos que suas
principais funções podem ser agrupadas em quatro domínios: 1) fonte de informação; 2)
instrumentos ou ferramentas de suporte à produção e apresentação de trabalhos; 3) recurso
didático e 4) desenvolvimento e apoio da comunicação à distância. Todavia, mesmo entendendo
que o uso das TIC na sala de aula tornou-se algo fundamental, convém refletir sobre o seu
aproveitamento pedagógico para que seja evitado como mais um modismo que a educação tem
absorvido.
Segundo Coutinho (2003) a utilização do vídeo, do computador e da internet apontam
para implicações para o processo de ensino, uma vez que apresentam a informação de uma
forma que vai para além da linguagem verbal, oferecendo, também, possibilidades
multissensoriais. Entendemos desse modo, que estas tecnologias devem promover nos alunos a
capacidade de investigação, a iniciativa e o espírito crítico, bem como rentabilizar e
potencializar as capacidades comunicacionais de professores e alunos.
Conforme aponta Silva (2004, p. 5) as tecnologias “multiplicam e facilitam a procura
de informação e os equipamentos interativos e multimídia colocam à disposição dos alunos e
professores um manancial inesgotável de informação.”. Além disso, o autor especifica que as
TIC abrangem instrumentos de trabalho e de aprendizagem dos convencionais - como o quadro
- até mais atuais que marcam o nosso tempo - o computador, a internet, as mídias, os blogs, o
facebook, o whatsapp, etc. Nessa perspectiva, compreendemos que as mesmas podem ser
consideradas como ferramentas pedagógicas de apoio às ações didáticas dos professores, tendo
sua relevância para o aprendizado significativo dos alunos.
No que se refere à linguagem – tomando como ponto de partida a escrita – passou a
ser no contexto do hipertexto a peça propulsora na interligação do sistema de rede conectada
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aos meios eletrônicos, ganhando um novo estilo constitutivo marcado por formas híbridas de
textos que misturam sons, imagens, palavras (recursos verbais e não verbais) num espaço
virtual.
Com isso, constatamos também que “o texto ganhou nova modelagem constitutiva e
que, consequente, a forma de explorá-lo requer estratégias pedagógicas diferenciadas no
contexto escolar atual” que aposta numa nova metodologia de ensino, condicionada à
ressignificação do ato de ler e escrever (BRITO E SAMPAIO, 2013, p. 209-309).

2.4.2 Uso do facebook no ensino de Língua Portuguesa

Considerando, portanto, que o uso das TIC na educação já se revela como uma questão
de consenso entendemos que seria bastante significativo buscar ações didáticas que
promovessem a entrada das mídias como ferramenta que auxilie a prática pedagógica.
Dessa forma, o objetivo dessa seção foi apresentar o facebook como um suporte
tecnológico para o ensino da leitura. Além disso, deixa claro que a partir dele o aluno estará em
contato diário com diversos gêneros discursivos multimodais como as tirinhas, as charges, as
propagandas, dentre outros, motivando-os a ler a partir de algo que seja do seu interesse.
No contexto escolar atual, percebemos que há uma busca constante por novas formas
de despertar o interesse dos alunos, lançando mão do uso de recursos tecnológicos que já faz
parte da rotina de trabalhos de muitos docentes, mas é preciso compreender quais ferramentas
e como o seu uso adequado podem efetivamente contribuir para o desenvolvimento cognitivo
dos alunos e também facilitar o processo de ensino e de aprendizagem.
Além disso, percebemos que o uso de computadores, juntamente com a internet na
escola despertou nos professores um maior envolvimento, tendo em vista que se aperceberam
da importância das TIC para atingir os objetivos conceituais das disciplinas que lecionam, assim
como a construção da autonomia para leitura, interpretação de textos e escrita.
Nessa perspectiva, o facebook foi apresentado como uma ferramenta de exploração
didático/pedagógico, uma vez que no cotidiano escolar cada vez mais a incorporação de
aparatos tecnológicos para a comunicação dos alunos e professores, cujo uso no meio escolar
tornou-se um recurso didático de grande interesse para os alunos que interagem com o outro a
partir da leitura de vários gêneros discursivos multimodais que circulam nesse meio, escrevendo
mensagens para os amigos, postando fotos, curtindo e comentando as postagens que consideram
interessantes nesse aparato tecnológico.
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Segundo Paixão et al. (2012, p. 6), o Brasil possui o segundo maior número depessoas
conectadas ao Facebook, ficando atrás apenas dos Estados Unidos”. Nesse sentido, podemos
constatar que o mesmo se torna uma das ferramentas que facilita a comunicação dos alunos e
professores, pois permite “a criação de uma rede social que reúne pessoas a seus amigos e
aqueles com quem trabalham, estudam ou convivem”. (AFONSO, 2009, p. 43).
Contudo, Seabra (2009, p. 20) salienta que o “uso das redes sociais no processo
educativo deve ser feita de maneira bem pensada, pois corre-se o risco de ser apenas uma
distração, gerando mais ruído do que ajudando no processo de ensino e aprendizagem”.
Nesse sentido, buscamos em nosso estudo tomar o facebook como uma ferramenta
pedagógica porque entendemos que se caracteriza como um recurso motivador para a
aprendizagem significativa dos alunos. Porém, tivemos o cuidado de planejar a partir de uma
sequência didática na qual sistematizamos todo o desenvolvimento metodológico das aulas que
compuseram a intervenção pedagógica que realizamos.
Assim, notamos que o aproveitamento dos suportes tecnológicos, neste caso o
facebook, na prática de leitura e escrita seria de grande importância, já que se configuraria como
“isca” para envolver e estimular os alunos na construção de saberes que lhes são essenciais na
disciplina de Língua Portuguesa. Assim como no trabalho com o texto em páginas de papel, o
planejamento de atividades nos ambientes virtuais tornou-se necessário para promover o
discernimento dos alunos com relação ao ato de ler/escrever dentro e fora da web, fazendo-os
perceber que são atividades leitoras entendidas como práticas sociais, e ao mesmo tempo
permitindo ao professor enxergar velhos problemas com novas perspectivas.
E assim, estruturamos nossa ação didática com o propósito de motivar, sensibilizar,
conscientizar e orientar nosso hiperleitor - o aluno - a entender que permanecer on-line pode
trazer também uma aprendizagem constante, haja vista que nessa ferramenta facebook estará
envolvido em interações comunicativas permeadas pelo uso da linguagem em sua pluralidade
de gêneros.

2.4.2.1 Multimodalidade

Nessa seção, abordamos a multimodalidade, sua importância no contexto escolar atual
e sua definição a partir de seus percussores, uma vez que visualizamos diariamente elementos
a que chamamos de não linguísticos, tais como: imagens, gráficos, sons, cores, desenhos, seja
nas revistas, jornais, internet, televisão, nos outdoors, ou nos folhetos que recebemos nas ruas.
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Nessa direção, Ribeiro (2013) esclarece que “há elementos não linguísticos também
nos eventos comunicativos mais corriqueiros como numa conversa espontânea entre amigos e
em outras interações, como numa apresentação de trabalho na faculdade e numa consulta ao
médico. Assim, a nossa comunicação em geral, é constituída de várias linguagens, que trazem
uma carga significativa para a mensagem que se quer passar.”. Além disso, os eventos
comunicativos em geral não dependem somente de elementos linguísticos, mas que há neles
uma multiplicidade de diferentes meios de se comunicar. É por estes meios que podemos
perceber como um texto único se constitui de múltiplas semioses, seja ela, verbal, visual, sonora
ou outra.
Nesse sentido Kress et al (2001) asseveram que a multimodalidade é um campo de
estudos que busca entender e analisar a interação entre significados expressos por vários
recursos representacionais e comunicacionais de modos semióticos distintos que se
complementam no intuito de comunicar.
Segundo Ribeiro (2013, p. 16), os estudos sobre a aplicação educacional para a análise
multimodal iniciaram com The New London Group (grupo fundado por pesquisadores tais
como Gunther Kress, James Gee, Mary Kalantzis, Norman Fairclough e outros), que inspirou
“outros estudos associados ao desenvolvimento de letramento multimodal em crianças, ou
análise multimodal de recursos de aprendizagem, como livros didáticos e outros materiais,
assim como estudos relacionados à interação em sala de aula”.
A referida pesquisadora esclarece que devido às mudanças que as inovações
tecnológicas trouxeram para a comunicação em geral, investigadores de teorias semióticas e da
comunicação como Kress e Van Leeuwen (2006), Callow (2005), Machin (2009) e Oliveira
(2006) discutem a relevância das pesquisas em multimodalidade.
Vale salientar que em estudos semióticos realizados por Almeida (2009), Santos
(2008), Oliveira (2007), Van Leeuwen (2004) e outros, eles apontam que no contexto escolar,
há necessidade de lermos textos multimodais de maneira adequada em razão da tendência dos
meios de comunicação produzir um cenário cada vez mais multimodal. Além disso, temos
consciência de que estes materiais – textos impressos ou da web - ainda precisam de um
tratamento mais significativo na sala de aula, haja vista que têm um grau de informação mais
elevado, pois trazem diferentes aspectos da escrita aliados aos modos semióticos - imagens,
som, etc. - que precisam ser considerados e explorados no processo de construção de sentido
dos textos lidos.
Ribeiro (2013, p. 24) assevera que “a partir do surgimento do termo multimodalidade
e do interesse de linguistas nessa área, várias escolas abordaram-no à sua maneira, dentre elas,
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a Escola de Praga, entre os anos de 1930 e 1940, interessou-se pela linguística atrelada às artes
visuais e aos aspectos não verbais do teatro”, enquanto “a Escola de Paris, a partir de 1960,
contribuiu para o entendimento de outros modos comunicativos além da linguagem, utilizando
conceitos e métodos linguísticos.”. Para autora, os linguistas americanos, na mesma época,
“interessaram-se por uma análise multimodal da linguagem falada e da comunicação não
verbal. E a partir dos anos 1990, o grupo de estudos sociossemióticos introduziu o termo
multimodalidade à linguística aplicada, dentro de assuntos ligados ao letramento e à Educação”.
Desse modo, Ribeiro (2013, p. 24) assevera que o termo multimodalidade mudou sua
definição, tendo, inicialmente se referido a um “termo técnico de um novo campo da psicologia
da percepção.” Todavia, a autora considera que conceito mais recente dado por linguistas e
analistas do discurso, é que multimodalidade, segundo Van Leeuwen (2011, p. 668) “denota o
uso integrado de diferentes recursos comunicativos, como a linguagem, a imagem, som e
música em textos multimodais e eventos comunicativos” (VAN LEEUWEN, 2011 apud
Ribeiro, 2013, p. 23).
Nesse sentido, tomamos como base teórica a definição de multimodalidade como o
uso de diferentes recursos semióticos que trazem contribuição para a construção dos
significados dos textos.

2.4.2.2 Gêneros discursivos multimodais

Neste item apresentamos algumas considerações que achamos serem necessárias para a
fundamentação de nossas análises sobre o uso de textos multimodais nas aulas de Língua
Portuguesa a partir do facebook. Para tanto especificamos que trataremos o conceito de gêneros
discursivos apoiados na perspectiva dos estudos bakhtinianos.
Sabemos que a proposta curricular nacional para o ensino de Língua Materna orienta o
professor no sentido de fundamentar sua prática numa concepção interacional da linguagem,
tomando como objeto de ensino o texto em suas manifestações orais e escritas, Além disso,
sugere que os mesmos configurem-se em uma diversidade de gêneros do discurso que aportam
à linguagem verbal e não verbal.
Nesse sentido, destacamos os gêneros multimodais, uma vez que o propósito de tomar
o facebook como ferramenta pedagógica, faz-nos considerar que encontramos ali uma gama de
gêneros discursivos multimodais, que a cada dia têm se tornado mais híbrido, pois são
constituídos por recursos imagéticos e sonoros que se aliam à linguagem verbal.
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No ambiente digital, segundo Silva (2012, p. 2) “os gêneros discursivos adquirem novas
formas tornando-se dinâmicos de acordo com o suporte. Além disso, eles são constituídos por
diversas modalidades: escrita, imagem, som, movimento, entre outras”. Por isso, esclarece a
autora “a compreensão dos propósitos comunicativos fica ainda mais complexa, uma vez que o
leitor precisa observar tanto o texto escrito quanto o imagético para entender as relações que
essas modalidades estabelecem entre si”.
No contexto atual de produção de gêneros, percebemos a presença de imagens que
possuem relações muito próximas com as palavras e isso faz com que elas se tornem cada vez
mais integradas. Por esta razão, é comum encontrarmos em diversos lugares, especialmente,
em gêneros midiáticos aspectos multimodais, isto é, gêneros constituídos por imagens e
palavras, som, movimento, entre outros.
Segundo Silva (2012, p. 3) é importante destacar o fato de que “a multimodalidade não
se encontra apenas em gêneros que contêm imagens e palavras, mas na linguagem em geral,
seja ela verbal ou visual, pois todo texto sempre utiliza mais de uma modalidade. Seja na fala
ou na escrita, faz-se necessária a presença de outros modos semióticos, porque eles contribuem
para a construção do sentido e facilitam a compreensão por parte dos interlocutores”.
Complementando este entendimento sobre os gêneros multimodais, Selvatici (2007, p. 1)
afirma que
Mesmo um texto verbal tem outros modos de comunicação presentes que
contribuem para o seu significado. Textos são, portanto, multimodais, ou seja,
um conjunto de múltiplas formas de representação ou códigos semióticos que,
através de meios próprios e independentes, realizam sistemas de significados.
(SELVATICI, 2007, p. 01)

Seguindo a proposição de Silva (2012, p. 2) na qual essa perspectiva de que “textos
são multimodais e constituídos por uma diversidade de representações semióticas que se
integram para produzir significados, podemos dizer que em nossa cultura a linguagem está se
tornando cada vez mais visual, e isso exige que as práticas de leitura/escrita nas escolas e nas
universidades sejam repensadas como também atualizadas”.

2.4.2.3 Letramento visual
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Neste item abordamos o letramento visual e sua contribuição para a construção do
sentido do texto, pois nosso foco de estudo traz textos cuja aprendizagem suscita aspectos da
linguagem visual.
Nos últimos anos, muitas pesquisas foram feitas sobre letramento e nelas a concepção
desse termo apenas designava a habilidade de compreender práticas sociais de leitura e escrita.
Hoje, porém, ele é bem mais abrangente por não se limitar somente a essas práticas, podendo
se dizer que existem diferentes estratégias de letramento, autorizando-nos a falar de
multiletramentos ou letramentos múltiplos. Conforme assevera Pinto (2011, p. 04), o letramento
no contexto social

[...] não se refere, apenas, às habilidades de leitura e de escrita, mas passa a
exigir do sujeito letrado habilidades interpretativas básicas que devem atender
às necessidades da vida diária, como as exigidas pelas diferentes linguagens
semióticas do mundo contemporâneo.

Desse modo, quanto mais os sujeitos demonstram habilidade de mover-se de um
letramento a outro são mais valorizados em nossa sociedade, especialmente, quando estes são
“capazes de interagir nos ambientes digitais de maneira eficiente, os quais oferecem muitas
informações que são apresentadas através de gêneros discursivos multimodais.”. (SILVA,
2012, p. 5). E assim, podemos afirmar que a linguagem visual tem se destacado nas últimas
décadas em diversos âmbitos da sociedade e isso fez com que o ambiente virtual favorecesse o
desenvolvimento de inúmeros gêneros com outras modalidades, além da escrita.
Assim sendo, essas modalidades estão cada vez mais entrelaçadas para constituir um
ou vários significados. Dionísio (2005, p. 159) afirma que as análises dos gêneros que possuem
imagens e palavras em sua composição “devem levar em consideração essas duas modalidades,
porque em muitos casos a presença das imagens nos gêneros não apenas representam à escrita,
mas a complementam”. Nesse sentido, destacamos, ainda, que entre os diversos tipos de
letramentos, queremos colocar em evidência o letramento visual, haja vista que no contexto das
salas de aula de Língua Portuguesa contribui para a aprendizagem dos alunos com relação aos
textos multimodais, como também favorece a construção do sentido do texto. No âmbito dessa
investigação desenvolvemos práticas pedagógicas com textos do gênero multimodal, tais como:
tirinhas, charges e propagandas que exploram o inter-relacionamento da linguagem verbal e
visual.
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2.4.3 Tirinhas

Nesta seção apresentamos a tirinha como um gênero discursivo multimodal,
mostrando a sua definição, sua composição, como interpreta e a sua importância no contexto
da multimodalidade.
Segundo informam Catto e Hendges (2010, p. 193), “os estudos de gêneros discursivos
têm sido desenvolvidos sob uma gama variada de perspectivas teórico-metodológicas, cujas
teorizações, cada vez mais refinadas, têm contribuído equiparavelmente para a compreensão e
o ensino das ações sociais materializadas pela linguagem”. As autoras acrescentam também que
“os refinamentos mais recentes atrelados ao estudo de gêneros discursivos está o conceito de
multimodalidade, o qual amplia o foco das pesquisas em linguagem para além do sistema
semiótico verbal, sistematizando procedimentos e categorias para a análise de semioses não
verbais, tais como o som e a imagem”.
Assim, buscamos em nosso estudo a aplicação da abordagem multimodal na análise
de tiras em quadrinho, uma vez que a organização deste gênero realiza-se a partir da linguagem
verbal e visual. Dessa forma, pautamo-nos nos resultados obtidos por Catto e Hendges (2010,
p. 1) mostrando que “o olhar multimodal foi imprescindível, haja vista que o gênero em questão
é constituído não apenas por atos de fala, mas também atos de imagem”.
Consideramos o lado mais positivo dos estudos de gêneros discursivos, o propósito de
fomentar o ensino da linguagem, especificamente no contexto brasileiro, cujo papel do
“conceito de gênero é tido como recurso pedagógico para o ensino de como a linguagem
funciona”. Isto vem sendo sustentado por documentos oficiais do Ministério da Educação como
as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), sinalizando “a
existência de uma dinâmica de pesquisa e ensino em torno do conceito de gênero e que segue
em direção à maturação do debate na área”. (MOTTA-ROTH, 2008, p. 349).
Dentre as contribuições pedagógicas mais reconhecidas das pesquisas de gêneros
discursivos estão aquelas cujas discussões giram em torno da organização retórica de diferentes
gêneros. Quanto maior a riqueza das descrições e interpretações sobre a natureza de cada
gênero, maior sua contribuição para o ensino da leitura e da redação. (CATTO e HENDGES,
2008, p. 194). No contexto atual, temos observado a multiplicação de gêneros discursivos em
que a linguagem não verbal - som, imagem, espaço físico, cores, tipografia, texturas, etc. aliam-se à linguagem verbal para construir significados de textos de natureza multimodais e
multimidiática. Nesse aspecto, Catto e Hendges (2010, p. 195) têm visto que mesmo em gêneros
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acadêmicos que privilegiam a linguagem verbal, já se percebe “a incorporação de linguagens
não verbais”.
Motta-Roth e Hendges (2010, p. 45) citando Lo Bianco (2000, p. 99) salientam que na
perspectiva dos estudos da “multimodalidade aliada à análise de gênero insere os estudos de
gêneros discursivos na dimensão pedagógica do multiletramento crítico, concebido como a
habilidade de leitores e produtores de textos de interagir com a pluralidade”. Nesse sentido, as
autoras corroboram a ideia de termos que considerar “a multiplicidade de canais e meios
(mídias) de comunicação existente e a crescente importância da diversidade linguística e
cultural (nacional, regional, local, comunitária, informal, formal, artística, técnica, científica
etc.)”.
Motta-Roth (2006, p. 146), explicita que ao conceber as tirinhas como gênero,
considera “não só a materialidade do texto, mas a soma entre texto e contexto, como uma prática
social mediada pela linguagem, pois cada gênero está situado em um determinado contexto de
cultura, baseado em esquemas mentais das situações, que, por sua vez, são construídos a partir
da experiência social, em termos de linguagem pertinente, eventos e participantes”.
Partindo desse pressuposto, em relação à dimensão contextual das tirinhas, Innocente
(2005, p. 15) esclarece que as mesmas detêm “um valor sociocultural e um papel significativo
e indispensável em várias situações sociais”. E assim, por terem o jornal como principal meio
de veiculação, as tirinhas são frequentemente concebidas como gênero jornalístico (SOUSA;
GONÇALVES (1997); INNOCENTE, (2005)). Além disso, este gênero discursivo situa-se
culturalmente e seu papel de promover o humor e de criticar precisa ser interpretado dentro dos
contextos de publicação. Todavia, sabemos que as tirinhas, por um longo tempo, foram
discriminadas em muitas esferas sociais, inclusive na instituição escolar em virtude de sua
forma gráfica apresentada em desenhos e em quadrinhos, como também por ter no humor seu
alicerce. Contudo, na atualidade este gênero e outros que se fundamentam no aspecto
humorístico adentram a sociedade como um todo e as salas de aula.
Por sua familiaridade formal e/ou funcional com outros gêneros dos quadrinhos, as
tirinhas são classificadas neste estudo como um dos gêneros multimodais pertencentes à
categoria geral dos quadrinhos. Um traço comum a esses gêneros é o papel central da imagem
na materialização linguística dos mesmos, uma vez que os quadrinhos têm a forma de desenho,
cujo estilo varia de artista para artista, ou, mais especificamente, de acordo com cada produtor,
tais como exemplificamos nas figuras 1 e 2 a seguir:
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Figura 1 – Tirinha da Mafalda

Fonte: www.google.com.br

Figura 2 – Tirinha do Garfield

Fonte: www.google.com.br

Vale salientar que as tirinhas eram originalmente publicadas em preto e branco, como
os demais gêneros do jornal, mas com avanços tecnológicos da imprensa são, atualmente, em
sua maioria, publicadas coloridas. Além desse sistema semiótico não verbal, as tirinhas são
constituídas de linguagem verbal disposta em “balões” de diferentes tipos, usando as
onomatopeias. Esses sistemas verbais e não verbais, conforme destacam Moterani e Menegassi
(2009, p. 231), estão em “constante interação” nos quadrinhos. Com relação à formatação, as
tirinhas caracterizam por serem histórias em quadrinhos organizados em sequência e dispostos
lado a lado, tendo sua essência de sentido firmada no humor.
Catto e Hendges (2010), pautadas nos estudos de Labov e Waletzky (1967),
acrescentam que as tirinhas possuem sua organização no formato de uma narrativa cujo relato
associa uma sequência de orações com uma sequência de eventos, contendo os seguintes
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elementos: 1) resumo; 2) orientação; 3) ação complicadora; 4) avaliação; 5) resultado ou
resolução e 6) conclusão.
Na análise sobre a organização retórica de tirinhas, Innocente (2005) observou que o
gênero apresenta quatro movimentos retóricos: 1) o título e a autoria; 2) o cenário; 3) o clímax
e 4) a quebra a expectativa, sendo que os movimentos 2 e 3 podem ser associados ao que Labov
e Waletzky (1967) denominam de orientação e ação complicadora, respectivamente. (CATTO
e HENDGES, 2010, p. 199).
Nas palavras de Innocente (2005, p. 41-42), o Movimento 1 “caracteriza-se pela
indicação do conteúdo da tirinhas”; o Movimento 2, “apresenta o tema, o personagem e o
enredo ao leitor, situando os mesmos no tempo e no local do fato”; o Movimento 3, “produz
um suspense, cria uma expectativa endereçada ao leitor” por meio “de uma reflexão, de uma
ação ou de um comentário ou questionamento de um ou mais personagens”; e o Movimento 4
carrega o humor, “porque o argumento, a resposta ou a ação do personagem não é aquela
convencional esperada pelo leitor diante da expectativa criada e, às vezes, até pelos
personagens”.
Segundo Catto e Hendges (2010, p. 197), o humor das tiras de Mafalda, por exemplo,
têm um tom político e social, despertando a atenção do público adulto, embora seus personagens
sejam, em sua maioria, crianças, e assim destacam que “mais do que entreter por meio da sua
natureza cômica, as tirinhas enunciam críticas sociais”.
Concordando com as autoras, Innocente (2005, p. 30), ratifica que uma das funções
das tiras é “criticar a política e a situação vigente no país”. Enquanto o criador das tirinhas de
Mafalda assevera que o humor trazido pelas tiras não criadas com o objetivo de alterar aquilo
que critica, mas pode ser tornar um impulso para promover mudanças.
Sendo assim, o gênero tirinha foi selecionado nesse estudo por ajustar-se aos
propósitos que traçamos no sentido de estimular a inserção dos alunos na atividade leitora, bem
como no letramento digital, a partir do facebook.

2.4.3.1 Charges

Além das tirinhas, selecionamos em nossa intervenção pedagógica o gênero discursivo
multimodal charge, pois coaduna-se com o objetivo primordial de promover situações de
aprendizagem que motivem os alunos para a leitura de textos no hipertexto. Desse modo,
apresentamos nesta seção aspectos relevantes tais como a sua definição e sua composição.
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Segundo Salles (2010), a charge é um texto humorístico, geralmente veiculado pela
imprensa e, nesse sentido, presta-se ao nosso propósito de envolver os discentes nas atividades
leitoras. Constitui-se, portanto, como um gênero discursivo multimodal que veicula na mídia
atual, que tem como objetivo criticar aspectos da política e da sociedade, fazendo isso de modo
sintético, aglutinando a linguagem verbal à imagem.
O autor enfatiza, ainda, que um público de leitores muito amplo interessa-se pela
charge, devido à exploração do humor e da sátira em relação ao uso das temáticas. Segundo os
estudos de Koch (2009) e Marcuschi (2008) esta característica fundamenta-nos em uma das
propriedades do texto – a situacionalidade – que é critério de textualidade e funciona como
elemento de construção do sentido.
Segundo o dicionário do Aurélio (2015), charge é uma “representação pictórica, de
caráter caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do
conhecimento público”. Geralmente, consta de uma caricatura (desenho que, pelo traço, pela
escolha dos detalhes, acentua ou revela certos aspectos caricatos de pessoa ou fato), que pode
ser acompanhada de uma legenda.
Desse modo, esse gênero discursivo por si só, pode carregar um sentido significativo,
uma vez que é a mensagem icônica, explorando questões críticas em forma de caricatura.
Assim, como nas anedotas e piadas, o humorista e o leitor devem compartilhar conhecimentos
pragmáticos e vivências culturais, sem as quais não haverá o efeito esperado do humor. Daí,
como muitas charges são críticas políticas, quem não estiver a par dos acontecimentos políticos
mais recentes, não construirá o sentido do texto e, dessa forma não vai rir, com certeza. A título
de exemplificação, apresentamos a seguir a figura 3 na qual o autor tece críticas aos políticos
corruptos.
Figura 3

– Charge

Fonte: www.google.com.br
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Portanto, elencamos em nossa intervenção pedagógica este gênero discursivo
por entender que despertaria o interesse dos alunos na leitura de um texto construído com a
linguagem verbal e imagética, alicerçado no humor e na crítica social e política.

2.4.3.2 Propagandas

Para esta seção, objetivamos apresentar o gênero discursivo multimodal propaganda e
sua composição, considerado pela preocupação com sua eficácia em despertar o receptor
através da criação de um texto que explora a linguagem verbal e não verbal (imagens).
No que tocante a sua definição, Sant’Anna (1998, p. 75), esclarece que, inicialmente,
“propaganda referia-se à propagação de doutrinas religiosas ou princípios políticos de algum
partido”. Hoje, entende-se propaganda como a divulgação de uma mensagem buscando
influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. Nessa perspectiva, entendemos
que isto ocorre porque

o texto publicitário é argumentativo por excelência: seu objetivo, além de
apresentar o produto e posicioná-lo, é persuadir o ouvinte/leitor da qualidade
de suas propriedades, é criar necessidades em seus ouvintes/leitores,
convencendo-os a adquiri-lo. Como o auditório destinatário de um texto
publicitário não é uma pessoa, mas um conjunto de indivíduos desconhecidos,
o emissor, ao elaborar sua mensagem, projeta um perfil idealizado de seu
público alvo, e apela para esse perfil para sustentar o diálogo publicitário.
(LARA; SOUZA, 2009, p. 4)

Além disso, a multimodalidade do gênero propaganda é o que realmente o torna
atrativo, ou seja, a interação entre a linguagem verbal e não verbal é essencial na construção de
sentido desse gênero e, por serem dialógicas, estabelecem relações de sentido entre o discurso
do enunciador e o enunciatário, além de ser um gênero que faz parte das práticas sociais dos
alunos e está presente em seu cotidiano. Por isso, constituem-se com um excelente recurso
didático no qual o professor poderá explorar suas características composicionais, o propósito
comunicativo, as marcas formais, os recursos visuais e linguísticos, o público alvo.
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Desse modo, o estilo de uma propaganda colocada em uma revista feminina, por
exemplo, é diferente do estilo de uma propaganda colocada em uma revista infantil. Ao optar
por apresentar uma propaganda em uma determinada revista, o enunciador leva em
consideração o leitor pressuposto dessa revista. Ao criar uma propaganda, o enunciador dispõe
de recursos verbais e não verbais e faz sua entoação avaliativa, considerando o contexto e as
representações sociais de seu público alvo; dialoga com o enunciatário, propondo a ele uma
atitude responsiva, haja vista que uma das características do texto da propaganda é trazer de
forma subliminar a persuasão e a argumentação, sem que estes elementos estejam explícitos na
superfície textual.
Na perspectiva bakhtiniana, a propaganda configura-se como um gênero secundário,
haja vista que pelo repertório infinito de possibilidades enunciativas caracteriza-se por sua
heterogeneidade. No plano do estudo desses fenômenos heterogêneos, durante a antiguidade,
exploravam-se, primeiramente os gêneros retóricos e depois os do cotidiano, surgindo, pois, a
necessidade de classificá-los em primário (simples) e secundários (complexos). Os primários
incluem, por exemplo, o diálogo cotidiano; os secundários englobam os romances, as pesquisas
científicas, entre outros gêneros oriundos de situações sociais mais complexas.
Contudo, Bronckart (2003, p. 73) assevera que existe uma diversidade de “critérios
referentes ao tipo de atividade humana implicada; critérios centrados no efeito comunicativo
visado; critérios referentes ao tamanho e/ou à natureza do suporte utilizado; critérios referentes
ao conteúdo temático abordado”. Além desses, complementa o autor, que existem vários outros
critérios que são ainda possíveis porque apesar dessa diversidade, podemos eleger certos
aspectos como sendo centrais para qualquer tentativa de classificação.
No caso específico do gênero propaganda, Lara e Souza (2009, p. 3) afirmam que “o
formato é certamente um dos critérios que podem ser legitimamente utilizados para a definição
do gênero”. É preciso entender que nas nossas práticas de leitura cotidianas, o formato é nos
permite decidir se determinado texto pode nos interessar ou não, visto que podemos, pelo
formato, chegar à identificação do propósito comunicativo. Portanto, “formato e propósito
situam-se numa relação de interdependência, de tal modo que o leitor, respaldado por suas
vivências no âmbito de uma comunidade interpretativa, pode reconhecer num texto as
características de um determinado gênero a partir de sua estrutura composicional”.
A propaganda é uma forma composicional em que o discurso do enunciador e o
discurso do outro não estão explicitamente separados, mas podemos perceber a existência desse
outro, analisando, principalmente, as escolhas verbo-visuais da propaganda que dialogam com
a ideologia da sociedade.
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E assim, ancorada nestes aportes teóricos, enfatizamos sua relevância para o presente
estudo já que representa a base teórica da nossa pesquisa e de nossa intervenção didática, cujo
objetivo foi a realização de uma prática pedagógica motivadora para a construção da
competência leitora e para formação de um leitor proficiente.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, apresentamos o aparato metodológico utilizado no desenvolvimento e
na aplicação do estudo pedagógico com intuito de mostrar os passos seguidos pelo
professor/pesquisador em busca de ações didáticas significativas e que pudesse favorecer o
aprendizado dos alunos e assim alcançar os propósitos da pesquisa.
Para tanto, a proposta de intervenção foi realizada com os alunos do 7° Ano B do
Ensino Fundamental II da Escola Municipal Presidente Garrastazu Médici da cidade de Sítio
Novo/RN, sendo vistos como principais protagonistas da investigação. A análise foi realizada
a partir do questionário, da aplicação da proposta de intervenção (Sequência Didática) e dos
comentários dos alunos postados no mural da comunidade fechada “Clube da leitura” que foi
criada no Facebook para estimular o hábito de leitura dos alunos por meio das postagens dos
textos.
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3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Para sistematizar os elementos referentes à metodologia utilizada no estudo,
procuramos fazer uma contextualização, na qual foi explicitada a abordagem da pesquisa e o
objeto da investigação, a área de conhecimento, a caracterização dos informantes, a
contextualização da instituição envolvida e os procedimentos de análises.

3.1.1 Abordagem da pesquisa

A investigação está inserida no âmbito da Linguística Aplicada, uma vez que seu
objeto de estudo está situado em contextos que se voltam para o processo de ensino e
aprendizagem de língua, centrando-se no ensino da leitura numa concepção dialógica/ interativa
da linguagem, com o uso de textos pertinentes aos gêneros multimodais (tirinhas, charges e
propagandas) e as TIC.
Assim sendo, metodologicamente, esta proposta de intervenção foi respaldada nos
princípios da pesquisa-ação e na pesquisa qualitativa, permitindo a inserção do pesquisador no
meio a ser pesquisado. Além disso, nelas pudemos fazer uso das observações e aplicações de
instrumentos que ajudaram na coleta dos dados, possibilitando a descrição das práticas de
leitura envolvidas na pesquisa.
Nesse sentido, concordamos com Dionne (2007, p. 21) que “vê a pesquisa-ação,
principalmente, como um instrumento de “intervenção” na realidade circundante dos
pesquisadores, em parceria com os atores implicados em determinadas situações
problemáticas”. Dessa forma, enfatiza que este tipo de investigação é

[...] um instrumento prático de intervenção antes de ser uma forma de
investigação [...] sendo principalmente um modo de ação antes de ser um
método de pesquisa. Ademais, estando centrada em uma intenção de
desenvolvimento, a pesquisa-ação é portadora de interrogações sobre as
próprias finalidades da ação. (DIONNE, 2007, p. 21)
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Desse modo, observamos a pertinência deste tipo de pesquisa para nosso estudo, uma
vez que nos permitiu realizar ações didáticas e refletir sobre nossa prática pedagógica. Além
disso, de acordo com Dionne (2007, p. 12), na pesquisa-ação há um envolvimento do
pesquisador com os participantes, o que favoreceu o “compartilhamento” das ações e do
conhecimento. E assim,

[...] o pesquisador desempenha um papel importante na aplicação do
procedimento de pesquisa-ação, na análise e interpretação dos resultados, mas
não detém o monopólio [...]. Existe o compartilhamento do conhecimento com
os demais participantes do processo e garantem-se aos participantes – atores
a manifestação de suas expectativas e uma total liberdade de expressão.

Em relação à importância da metodologia qualitativa, Strauss e Corbin (2008) afirmam
que ela garante um senso de visão, no qual o analista quer seguir junto à pesquisa, utilizando as
técnicas e os procedimentos (métodos), que fornecem os meios para transformar essa visão em
realidade. Além disso, os autores acrescentam que

Com o termo ‘pesquisa qualitativa’ queremos dizer qualquer tipo de pesquisa
que produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos
ou de outros meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida
das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, e
também à pesquisa sobre funcionamento organizacional, movimentos sociais,
fenômenos culturais e interação entre nações. Alguns dados podem ser
quantificados, como no caso do censo ou de informações históricas sobre
pessoas ou objetos estudados, mas o grosso modo da análise é interpretativa.
(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 23)

Para os referidos autores ao se falar sobre análise qualitativa, estamos nos referindo
“não a quantificação de dados qualitativos, mas sim, ao processo não-matemático de
interpretação, feito com o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de
organizar esses conceitos e relações em um esquema explanatório teórico”. (STRAUSS;
CORBIN, 2008, p. 24). Desse modo, os autores oferecem algumas justificativas sobre a
validade de tal procedimento de pesquisa, apontando a preferência e a experiência dos
pesquisadores, bem como a natureza da pesquisa.
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Basicamente, há três componentes principais na pesquisa qualitativa.
Primeiro, há os dados, que podem vir de várias fontes, tais como entrevista,
observações, documentos, registros e filmes. Segundo, há os procedimentos,
que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os dados. [...]
Relatórios escritos e verbais são terceiro componente. (STRAUSS; CORBIN,
2008, p. 24).

Nesse sentido, Godoy (1995, p. 25) afirma que esse tipo de investigação tem como
propósito “o exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular”.
Além do mais, a autora acrescenta que a pesquisa qualitativa tem como objetivo “compreender
as relações e as atividades dos sujeitos no seu cotidiano”. Dessa forma, entendemos que esta
abordagem coaduna-se plenamente aos propósitos de nosso estudo.

3.1.2 Caracterização dos participantes

O universo da pesquisa é formado pela turma do 7° Ano B da Escola Municipal
Presidente Garrastazu Médici da cidade de Sítio Novo/RN, formada no ano de 2014 e composta
por 28 alunos, destes 19 meninas e 9 meninos com faixa etária de 11 a 13 anos de idade, 17 da
zona rural e 11 da zona urbana e 7 alunos repetentes. Além destes, a professora/pesquisadora
que leciona na turma e que estava interagindo com os alunos ao longo da intervenção com o
objetivo de aplicar os instrumentos, coletar e analisar os dados, desenvolver uma intervenção
pedagógica e, por fim, apresentar os resultados obtidos na pesquisa. Para compor a amostra
foram escolhidos 10 alunos que moravam na zona urbana, facilitando assim o acesso e o contato
entre professora/pesquisadora e pesquisados para a realização da análise.

3.1.3 A instituição parceira na intervenção

As atividades de intervenção foram realizadas em dois ambientes específicos.
Primeiramente, na sala de aula da escola, na qual os alunos receberam as orientações necessárias
para a aplicação dos instrumentos que serviram para a coleta dos dados como o questionário e
a sequência didática.
O outro ambiente foi à internet um ambiente virtual para acessar a comunidade fechada
“Clube da leitura” que foi criada no Facebook pela professora/pesquisadora para postar os

58

gêneros discursivos multimodais escolhidos para leitura, visando aos comentários dos textos
postados, já que estes serviram como objetos de análise na pesquisa.

3.1.4 A construção do corpus

Procuramos construir um corpus para análise com o objetivo de fazer uma descrição
interpretativa dos comentários dos alunos a respeito da leitura dos textos postados no mural da
comunidade fechada “Clube da leitura” que foi criada no facebook, para sabermos como os
alunos realizavam as leituras desses gêneros e que estratégias de leitura utilizavam para
compreendê-los.
O corpus foi coletado por meio de questionário, sequência didática, textos produzidos
a partir dos comentários dos alunos no mural da comunidade fechada “Clube da leitura” no
facebook e diário de campo da pesquisadora/professora no período de quatro bimestres de 03
de fevereiro a 16 de dezembro de 2014. Para a coleta dos dados, primeiramente, tivemos uma
conversa com a direção da escola para agendarmos a escolha da sala de aula para a investigação.
No dia três de fevereiro de dois mil e quatorze, iniciamos o primeiro contato com a
turma do 7° Ano B da Escola Municipal Presidente Emílio Garrastazu Médici da cidade de Sítio
Novo/RN; conversamos com a turma a respeito da investigação, da sua importância, sobre a
temática e a sua contribuição. Também realizamos as observações de campo necessárias e
fizemos as primeiras anotações no diário de campo da pesquisadora/professora, relatando os
dados necessários para a caracterização da escola e da turma.
Quanto ao campo de pesquisa, escolhemos uma unidade da esfera institucional escolar,
um estabelecimento de ensino da rede pública municipal a Escola Presidente Emílio Garrastazu
Médici da cidade de Sítio Novo/RN. A unidade analisada conta com gestão democrática e
atende em média a uma clientela de 530 alunos que se divide entre a zona urbana e rural. A
cada ano vem obtendo sucesso devido ao desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado
de forma sistemática e dinâmica em todos os seguimentos da escola.
As ações são organizadas em consonância com a coordenação pedagógica e o corpo
docente, que tem em seu quadro efetivo 30 profissionais, fazendo uso de uma pedagogia que
está voltada para a utilização de projetos. O trabalho com projetos facilita a construção do
conhecimento e permite que o aluno se desenvolva com autonomia, tornando-se um agente
responsável por sua própria formação e transformação social.

59

3.1.5 Proposta de intervenção pedagógica (sequência didática)

No contexto escolar atual, percebemos que há por parte da escola uma deficiência
muito grande quando se trata de ensinar as práticas de leitura oral e escrita na sala de aula. Além
disso, sabemos que o ensino da oralidade e da escrita, atualmente, precisa seguir uma concepção
interativa da linguagem, na qual estas atividades devem ser vistas como práticas sociais.
Em consonância com esse contexto, Dolz e Schneuwly (2004, p. 96), afirmam que a
escola em relação ao ensino da oralidade e da escrita deve:
1. Permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento,
a um só tempo, semelhante e diferenciado;
2. Propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade obrigatória;
3. Centrar-se, de fato, nas dimensões textuais da expressão oral e escrita;
4. Oferecer um material rico em textos de referência, escritos e orais, nos
quais os alunos possam inspirar-se para suas produções;
5. Ser modular, para permitir uma diferenciação do ensino;

6. Favorecer a elaboração de projeto de classe.

Para ensinar a leitura, os autores sugerem como procedimento o uso de uma Sequência
Didática, definida como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Além disso, Dolz e Schneuwly
(2004, p. 96) afirmam que “uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de
possibilitar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou
falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação”.
Para a elaboração do nosso projeto de intervenção, fundamentamos em Dolz e
Schneuwly (2004) que mostram a importância da sequência didática no ensino da leitura e da
escrita, permitindo-nos criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios
múltiplos e variados, haja vista que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das
técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão
oral e escrita, em situações de comunicação diversas, conforme apresentamos a seguir.
Quadro 1 – Sequência didática
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TÍTULO: Leitura no facebook: uma interação hipertextual
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Esta intervenção pedagógica foi realizada a partir de uma sequência didática com o
propósito de trabalhar o ensino de leitura com os alunos do 7° Ano B do Ensino Fundamental
II da Escola Municipal Presidente Emílio Garrastazu Médici da cidade de Sítio Novo/RN.
Tempo estimado: 04 bimestres (no período de 03 de fevereiro a 16 de dezembro)
OBJETIVOS
1.
Proporcionar aos alunos do 7° Ano B do Ensino Fundamental II um ambiente virtual
de aprendizagem interativa com a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC, em específico nesta mídia de grande suporte linguístico que é o
facebook;
2.

Instruir a leitura crítica dos gêneros multimodais publicados no mural da comunidade
fechada “Clube da leitura” criada no facebook;

3.

Ler e propiciar momentos de leitura dos gêneros multimodais na sala de aula e na
comunidade “Clube da leitura;”

4.

Compartilhar gêneros multimodais postados no mural da comunidade Clube da leitura
no facebook;

5.

Promover a escrita colaborativa por meio dos comentários a respeito das leituras que
foram realizadas dos gêneros multimodais.

6.

Diferenciar os tipos de linguagens verbal, não verbal e mista que estão presentes nos
gêneros tirinhas, charges e propagandas exploradas na proposta e postadas na
comunidade “Clube da leitura” no facebook..

CONTEÚDOS
1.
Gêneros discursivos multimodais (tirinhas, charges, propagandas)
2.
Questionamentos e discussão acerca dos temas (mídia, facebook, hipertextos e outros)
3.
Leitura e escrita no facebook
4.
Produção textual
5.
Aspectos linguísticos: Linguagem verbal e não verbal
METODOLOGIA
A sequência didática foi realizada em três módulos nos quais foram planejadas e
desenvolvidas as atividades de leitura dos textos, tendo como suporte o facebook.

MÓDULO I
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1.

O primeiro módulo foi iniciado com uma roda de conversa sobre as mídias digitais,
facebook, hipertextos, gêneros digitais e multimodais e ambientes digitais. Em seguida,
foram apresentados algumas imagens e textos escritos como, tirinhas, charges e
propagandas por meio de slides com o intuito de debatê-los;
2. Visitar no laboratório de informática algumas páginas da internet através de pesquisa
no google para interagir com os gêneros multimodais.

3.

Definir o conceito de mídia, facebook, hipertexto, multimodalidade, link, site entre
outros a partir do conhecimento prévio dos alunos.

4.

Traçar um paralelo histórico da sociedade antes do surgimento da internet com a
sociedade atual, globalizada e evoluída tecnologicamente.

5.

Trazer informações sobre a história desta rede social.

MÓDULO II
6.

Para uma melhor interação entre pesquisadora e pesquisados, criamos uma comunidade
fechada no facebook como uma forma de dinamizar e expandir os conteúdos a serem
explorados na sequência didática.

7.

Promover uma interação eficaz e colaborativa que gere sentido à escrita dos textos que
foram produzidos pelos alunos;

8.

Aplicar um questionário sobre o facebook, para observarmos antecipadamente quem
tem ou não acesso ao facebook .

9.

Oportunizar a utilização do facebook

MÓDULO III
1.

Entrar no facebook para criação do grupo. Com envio de convites aos alunos. Como
primeira atividade, foram feitas algumas postagens livres e os alunos postaram
comentários informais sobre os posts uns dos outros.

2.

Discutir as regras que regem a utilização do grupo.

3.

Esclarecer sobre plágio a partir do site http://www.projetoescolalegal.org.br/?p=704;

4.

Realizar leituras dos textos publicados.

5.

Retomar o que foi lido através dos gêneros postados.

6.

Discutir a funcionalidade e o discurso incutido nos gêneros.

7.

Promover uma análise crítica dos gêneros lidos.

PRODUÇÃO FINAL
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Conversamos sobre os comandos “curtir”, “compartilhar” e “comentar” a partir dos
questionamentos: Você costuma compartilhar, curtir ou comentar as postagens no facebook?
Que outras coisas você curte, comenta ou compartilha no facebook? Será que tudo pode ser
compartilhado? Após a discussão dos questionamentos foi pedido aos alunos para comentar no
mural da comunidade “Clube da leitura” o que acharam mais interessante das temáticas
abordadas ao longo da sequência.
Para concluir o projeto, os alunos elaboraram um comentário sobre “A importância de
ler nas redes sociais”, especificamente o Facebook, com releitura e reescrita prévias à
publicação, e compartilharam no grupo fechado e com os amigos.
RECURSOS DIDÁTICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sala de aula
Laboratório de informática
Datashow
Notebook
Celulares
Tablets

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação formativa, observando a aprendizagem contínua do aluno: participou
efetivamente cumprindo todas as tarefas e durante as discussões; participou parcialmente sem
apresentar considerações plausíveis sobre o assunto; não participou.

Fonte: Dados da pesquisadora.

3.1.6 Procedimentos de análise

Como sabemos, a análise dos dados é uma das etapas mais relevante e significativa do
processo de investigação, já que por meio dela podemos observar as informações relacionadas
ao objeto de estudo e aos objetivos a serem alcançados.
Para intensificar a importância desta etapa Strauss e Corbin (2008) afirmam que
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[...] Ao falar sobre análise qualitativa, referimo-nos não à quantidade de dados
qualitativos, mas sim, ao processo não-matemático de interpretação, feito com
o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar
esses conceitos e relações em um esquema explanatório teórico. (STRAUSS;
CORBIN, 2008, p. 24)

Tendo em vista toda a importância do processo analítico, fomos buscar meios de
análise que nos permitiram alcançar os objetivos da investigação. Para tanto, organizamos o
texto a partir da fundamentação teórica estudada.
Para iniciar a fase da análise, tomamos os dados coletados no questionário aplicado no
início da intervenção e as anotações do diário de campo da professora/pesquisadora no qual
foram relatados os primeiros contatos com a turma.
O questionário aplicado teve como objetivo obter respostas à seguinte questão: Como
o facebook, considerado um suporte tecnológico, pode contribuir e intervir no ensino da leitura
de maneira eficaz e significativa?
Para tanto, foram ao todo 10 (dez) respondentes das 10 (dez) questões contidas no
questionário. Coletamos os questionários respondidos durante o processo de aplicação da
sequência didática e apresentamos os resultados dos dados coletados com este instrumento,
destacando dados de todos os respondentes.
O questionário forneceu informações sobre o contato e uso do facebook pelos
respondentes, mostrando que textos costumam ler e que estratégias utilizam para compreendêlos. Nas respostas do questionário, também observamos que os alunos demonstraram grande
interesse pelo facebook, principalmente aqueles que têm um maior contato com esta rede social.
Assim, podemos afirmar que a aplicação do questionário nos ajudou a alcançar o
objetivo e a responder aos questionamentos da nossa pesquisa de forma segura, afirmando que
o facebook como suporte tecnológico, além de envolver, estimular a leitura dos nossos
respondentes ainda contribuiu no aprendizado de maneira eficaz e significativa.
A outra fase constitui o relato do desenvolvimento e da aplicação da sequência didática
que foi dividida em três módulos. No primeiro módulo, realizamos roda de conversa para
discutir várias temáticas relacionadas com a mídia. Também apresentamos os gêneros
multimodais discursivos (tirinhas, charges e propagandas) que foram explorados na sequência
didática e ainda realizamos a visita ao laboratório de informática para pesquisar no google os
gêneros discursivos multimodais.
No segundo módulo, criamos uma comunidade fechada no facebook chamada “Clube
da leitura” para dinamizar e expandir os conteúdos explorados na sequência didática,
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promovendo uma interação eficaz e colaborativa a partir da escrita dos textos que os alunos
produziam com os seus comentários, oportunizando a utilização do facebook.
No último módulo, enviamos convites para os alunos participarem do grupo e como
atividades foram feitas algumas postagens livres e comentários sobre os posts uns dos outros.
Além disso, discutimos as regras que regiam a utilização do grupo, realizamos leituras dos
gêneros discursivos multimodais (tirinhas, charges e propagandas) publicados e exploramos a
funcionalidade de cada gênero, promovendo uma análise crítica dos textos lidos a partir de
comandos que eram pedidos pela professora/pesquisadora para enfatizar a composição, o estilo,
o conteúdo, a intenção e a esfera de circulação dos gêneros explorados na sequência didática.
Para concluir o desenvolvimento e aplicação da sequência didática os alunos na
produção final elaboraram um comentário sobre a importância de ler nas redes sociais,
especificamente no facebook, com releitura e reescrita prévias à publicação, e compartilharam
no grupo fechado e com os amigos.
Com esse projeto de intervenção, constatamos que os nossos objetivos foram
alcançados, uma vez que oportunizamos aos alunos uma aprendizagem interativa e colaborativa
a partir do uso das TIC e do suporte linguístico e tecnológico, o facebook. Além disso,
instruímos os alunos para a leitura crítica dos gêneros multimodais (as tirinhas da Mafalda, as
charges e as propagandas) no mural da comunidade fechada “Clube da leitura”, promovendo a
produção escrita por meio das postagens.
A última fase foi à análise das atividades de produção textual (comentários dos alunos)
a partir das leituras dos gêneros discursivos multimodais postados no mural da comunidade
“Clube da leitura” no facebook, na qual pudemos obter respostas, isto é, sobre a aprendizagem
dos conteúdos propostos.
Diante dos comentários, pudemos constatar mais uma vez que o facebook como
suporte tecnológico para o ensino da leitura teve uma grande relevância no processo de
ensino/aprendizagem dos alunos, uma vez que esta ferramenta virtual, fazendo parte do dia a
dia do nosso alunado tem como ajudá-los e incentivá-los a ler e compreender mais facilmente
os textos multimodais, favorecendo o interesse em realizar atividades de leitura e produção de
texto nos ambientes tecnológico e escolar.
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4 ANÁLISES

Nesta seção apresentamos nossas reflexões acerca dos questionamentos que nortearam
o estudo, trazendo as respostas em relação ao uso do suporte tecnológico facebook como
ferramenta para o ensino e aprendizagem de leitura em sala de aula de Língua Portuguesa.
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Como foi visto e discutido anteriormente, na sociedade contemporânea o uso das TIC,
tem mudado as formas de pensar e atuar das pessoas, transcendendo barreiras físicas e
temporais em suas relações sociais. Além disso, sabemos que as práticas de comunicação e
interação social são inerentes ao processo educacional e que o ensino vive um momento de
transformações que perpassa o binômio Pedagógico/Tecnologia e seus reflexos quanto ao ato
de ler.
Assim, observamos o que antes era feito de forma mecânica através de simples
decodificação de signos linguísticos ou fluência na oralidade, hoje, foi ressignificado pela
mediação de ferramentas digitais no uso da língua, excedendo assim sua superficialidade
material.
Diante dessa realidade, Sampaio (2013, p. 10) enfatiza que “as transfigurações da
noção do texto, concomitantemente, também mudaram a prática de leitura e o perfil do leitor
atual; e de sobremaneira do leitor-navegador, que usa a internet como fonte de informação,
mantendo contato com os mais diversos gêneros multimodais e digitais”. Desse modo, Sampaio
(2013, p. 10) afirma, em outras palavras que “o ato de ler se transformou historicamente com
aparição do texto eletrônico, que traz consigo uma nova forma de linguagem mesclando o oral,
o escrito, o imagético e o digital”.
Outro aspecto relevante que devemos ressaltar, é que nesse contexto atual, devido as
transformações que ocorreram na sociedade e no meio escolar, é necessário que tenhamos um
olhar mais direcionado e atencioso para o ensino da Língua Portuguesa, principalmente quando
se referir à concepção de língua, de texto e de leitura que se quer adotar.
Na perspectiva dialógica e interativa da linguagem, a qual foi adotada pela nossa
pesquisa, traz o conceito de texto intrinsicamente ligado ao discurso, ou seja, o texto
corresponde a uma situação dialógica, na qual se manifestam elementos linguísticos e
extralinguísticos, codificados pela gramática e realizados conforme contrato comunicativo, isto
é, de acordo com a sua finalidade de produção. Sendo assim, são textos onde coexistem
diferentes níveis semióticos, como o visual, sonoro, gestual, etc., conferindo significados
específicos à linguagem.
Portanto, nessa concepção de língua como lugar de interação humana defendida por
Bakhtin (1992), são imprescindíveis que os sujeitos sócios históricos se tornem atores
competentes pragmática e tecnologicamente dentro desta nova modelagem cultural da
contemporaneidade, sendo capazes de compreender e subtrair sentido dessa multiplicidade de
signos semióticos dos gêneros discursivos multimodais e digitais, indo além da mera
transmissão de informação no momento de leitura/escrita hipertextual.
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Nesse sentido, Brito e Sampaio (2013, p. 301) afirmam que “o ato de ler é de suma
importância em todos os níveis educacionais, pois se constitui como uma forma de interação
entre os homens em qualquer área do conhecimento permeada pelo objeto da língua,
possibilitando-lhes a aquisição de diversos pontos de vista, ampliação de experiências e
transmissão e transformação cultural numa dialética entre o ‘eu’ e o ‘outro’ ”.
Assim, conhecer as possibilidades de leitura e construção de sentidos permeados pela
tecnologia digital perpassa por uma compreensão da concepção de linguagem na atualidade que
exige dos cibernautas um letramento digital para que se tornem competentes e verdadeiros
leitores.
Como podemos ver, os questionamentos desta pesquisa foram embasados e
relacionados com as transformações contemporâneas ocorridas na sociedade e principalmente
no âmbito escolar. Além dessas questões, também levamos em consideração as mudanças
tecnológicas que vem ocorrendo atualmente no ambiente virtual, especialmente, nas redes
sociais, nesse caso o Facebook que tem se tornado o foco de interesse e ao mesmo tempo tem
influenciado o ato de ler dos nossos alunos.
Diante disso, concentramo-nos em responder a seguinte questão: Como o facebook
considerado um suporte tecnológico, pode contribuir e intervir no ensino da leitura de maneira
eficaz e significativa? Além desse questionamento, também procuramos responder as questões
que nortearam a nossa pesquisa.
O nosso olhar investigativo perpassou pelas seguintes etapas: visita à escola para
coletar informações sobre a mesma e a turma da intervenção, observação da
professora/pesquisadora, aplicação do questionário na sala de aula, aplicação e
desenvolvimento da proposta de intervenção pedagógica (sequência didática), criação da
comunidade “Clube da leitura” no facebook e por último o recolhimento dos comentários
realizados pelos alunos a partir da leitura dos gêneros discursivos multimodais postados no
grupo fechado.
A partir dos dados que coletamos sobre a relação de contato e de uso dos alunos com
o suporte tecnológico Facebook, analisamos as opiniões, os comentários e os depoimentos
destes sobre a importância do ato de ler nas redes sociais, neste caso específico o facebook e
também sobre os gêneros discursivos multimodais mais interessantes para se ler nesse suporte
virtual.

4.1 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS
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Como sabemos, no mundo da pesquisa científica e social, o questionário é considerado
um dos instrumentos de coleta de dados muito relevante e usado nesse meio, tendo em vista
essa importância como uma das mais valiosas técnicas disponíveis para a obtenção de dados
nas pesquisas sociais (GIL, 1987).
Assim sendo, o autor o define como a técnica de investigação composta por um
número mais ou menos de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo como objetivo o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações
vivenciadas. Além disso, cumpre importante papel nos estudos formuladores ou exploratórios.
Logo, foi com base nisso que optamos por esse instrumento que é visto como um meio
adequado para se obter dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social.
O questionário aplicado teve como objetivo obter respostas à seguinte questão: Como
o facebook, considerado um suporte tecnológico, pode contribuir e intervir no ensino da leitura
de maneira eficaz e significativa?
Para tanto, foram ao todo 10 (dez) respondentes das 10 (dez) questões contidas no
questionário. Coletamos os questionários respondidos durante o processo de aplicação da
sequência didática e apresentamos os resultados dos dados coletados com este instrumento,
destacando dados de todos os respondentes.
Por meio das respostas ao questionário e das observações realizadas em sala de aula
no momento da aplicação, percebemos como o facebook poderia contribuir e intervir de maneira
eficaz e significativa no ensino da leitura, haja vista o grande interesse e empolgação
demonstrados pelos alunos.
O questionário forneceu informações sobre o contato e uso do facebook pelos
respondentes, mostrando que textos costumam ler e que estratégias utilizam para compreendêlos. Os respondentes encontram-se numa faixa etária entre 11 e 13 anos, 02 (dois) são do sexo
masculino e 08 (oito) do sexo feminino. O perfil deste grupo de discentes apresenta variação
devido ao contexto familiar diferente, o acesso à internet, às condições financeiras, à
locomoção, pois 05 (cinco) moram na zona urbana e 05 (cinco) moram na zona rural.
Na pergunta 01, “O que levou você a fazer um perfil no facebook?” 06 dos
respondentes foram unânimes em dizer que foi a necessidade de comunicar-se com os
familiares, amigos e pessoas novas de outros lugares. Nos demais respondentes, encontramos
variação no objetivo de fazer o perfil, pois 01 respondeu que precisava usar mais o seu tempo,
01 para postar fotos, 01 porque todos já tinham o facebook e 01 não respondeu. Quanto aos
critérios utilizados para fazer o facebook, todos respondentes utilizaram os dados pessoais e
fotos para o preenchimento dos perfis.
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Na pergunta 02, “Além do facebook, que outras tecnologias você utiliza para se
conectar e se comunicar com outras pessoas no seu dia-a-dia?” Percebemos nas respostas que
há um uso variado de outras tecnologias, além do facebook no cotidiano dos respondentes, mas
vimos também que há uma recorrência maior de uso de uma dessas tecnologias. Dos 10 (dez)
respondentes, 06 utilizam whatsapp, 04 instagran, houve um empate entre o uso de SMS e o
uso de celular, 02 utilizam twitter, 01 faz uso do computador e apenas 01 não utiliza as
tecnologias.
Na pergunta 03, “Você participa de algum grupo fechado no facebook? Por quê?”,
observamos que todos respondentes participam de grupos fechados, mas variam na forma de
participação do grupo, 04 por causa da privacidade, 02 foram convidados pelos amigos, 01
porque é uma forma de falar coletivamente com todos ao mesmo tempo, 01 para ver os
comentários e as fotos dos amigos, 01 porque tem vários grupos e 01 não participa.
Na pergunta 04, “Que tipo de postagens você acha mais interessante para se ler no
facebook?”, notamos que a postagem mais interessante para se ler pelos respondentes
apresentaram muitas variações e também no objetivo que se quer com as postagens. Dentre os
respondentes 03 leem mensagens que falam coisas boas, agradáveis, verdadeiras e
interessantes, 02 postagens românticas, 01 postagens com imagens, 01 piadas, 01 postagens de
caráter religioso, 01 mensagens com mimos e 01 comentários dos amigos, frases irônicas e
fotos com indiretas (com piadinhas chatas).
Na pergunta 05, “Você acha que o facebook como um suporte tecnológico pode
estimular e criar no aluno um hábito de leitura? Justifique.”, verificamos que dentre os
respondentes 09 (nove) concordaram que o facebook pode estimular e criar um hábito de leitura
e justificaram que este suporte estimula a curiosidade e desenvolve a leitura. Apenas 01 afirmou
que o facebook não estimulava.
Na pergunta 06, “Já leu algum texto no facebook, copiado de algum livro que você
conhece? Dê exemplos”. Nas respostas, observamos que a maioria (06) afirmou que sim, dentre
esses 02 citaram Cecília Meireles, 01 citou as fábulas, 01 citou músicas, 01 citou que os textos
desenvolvem a leitura e 01 não citou exemplos. Os demais respondentes (04) afirmaram que
não e não citaram exemplos.
Na pergunta 07, “Você gosta mais de ler textos só com imagens, só com palavras ou
os textos que trazem imagens e palavras? Justifique sua resposta.”, nessa questão vimos que há
uma recorrência maior de leitura por parte de nossos respondentes nos textos com imagens e
palavras. Dentre os respondentes 07 afirmaram que gostam de ler textos com imagens e
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palavras, 02 afirmaram que gostam de ler textos só com imagens e 01 afirmou que gosta de ler
todos os tipos de textos.
Na pergunta 08, “Você costuma ler os comentários feitos pelas pessoas no facebook?
Que tipo de comentários lhe chama mais atenção na hora que você está lendo no facebook?”,
Na primeira questão, notamos que a maioria dos respondentes (09) costuma ler os comentários
feitos pelas pessoas no facebook e apenas 01 não costuma ler os comentários.
Em relação à segunda questão, vimos que há uma variação nas respostas, pois dentre
os respondentes 02 gostam de ler comentários que falam de amor, 01 gosta de ler comentários
sobre cantores, ídolos, fotos, amigos, 01 comentários sobre evangelhos e amor, 01 comentários
sobre histórias verdadeiras, 01 comentários indiretos, 01 comentários engraçados, 01
comentários lindos, 01 comentários das imagens das pessoas e 01 que não gosta de ler nenhum
tipo de comentário.
Na pergunta 09, “Que tipo de mensagens você costuma ler, curtir, comentar,
compartilhar ou postar no facebook? Que critérios você usa para curtir e compartilhar
mensagens?”, na primeira questão, observamos que houve uma unanimidade nas respostas em
relação às leituras, curtidas, comentários, compartilhamentos e postagens das mensagens por
parte dos respondentes.
Além disso, verificamos que houve uma variação no tipo de mensagens que leem,
curtem, comentam, compartilham e postam no facebook, pois dentre os 10 (dez) respondentes
03 gostam de ler, curtir, comentar, compartilhar e postar no facebook mensagens românticas e
que falam de Deus, 02 mensagens de bom dia e boa noite e de aniversário, 01 mensagens que
falam de preconceito, 01 mensagens de coisas interessantes, 01 mensagens de todos os tipos,
01 mensagens pequenas e 01 mensagens sobre as fotos dos amigos. Quanto aos critérios
utilizados para ler, curtir, comentar, compartilhar ou postar no facebook não foram justificados
pelos respondentes.
Na questão 10, “Você já bloqueou ou denunciou alguma mensagem que não lhe
agradou no facebook? Por quê?”, observamos que a maioria das respostas foi relacionada ao
bloqueio e à denúncia de mensagens que não agradaram os respondentes. Mas também
observamos que há divergências no motivo do bloqueio e da denúncia. Dentre os respondentes,
08 já bloquearam e denunciaram alguma mensagem que não lhe agradou e 02 responderam que
não.
Em relação aos motivos de bloqueio e de denúncia 01 afirmou que foi por causa das
indiretas, 01 devido a marcação em fotos pornográficas, 02 devido mensagens feias e ruins, 01
devido besteira, 03 não explicitaram o “por que” e 02 não responderam.
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Ao analisarmos perguntas e respostas do nosso questionário, constatamos que o
surgimento do facebook como uma rede social foi de grande importância, pois proporcionou e
facilitou uma nova forma de interação e comunicação entre as pessoas. Além disso, o meio
escolar possibilitou o seu uso como uma ferramenta de exploração didático-pedagógica,
proporcionando o seu contato por meio do uso dos celulares dos alunos na escola, uma vez que
faz parte do cotidiano e do interesse deles.
Notamos, também, que no cotidiano da escola cada vez mais há incorporação de
aparatos tecnológicos para a comunicação dos alunos e professores. Contudo, frequentemente,
embora em algumas escolas seja proibido o uso de celular, os alunos comunicam-se com seus
colegas de turma pelo celular.
Nas respostas do questionário, também observamos que os alunos demonstraram
grande interesse pelo facebook, principalmente aqueles que têm um maior contato com esta
rede social.
Dando ênfase no assunto, Paixão et al. (2012) afirmam que o Brasil possui o segundo
maior número de pessoas conectadas ao Facebook, ficando atrás apenas dos EUA. Nesse
sentido, o Facebook torna-se uma das ferramentas que facilitam a comunicação dos colegas e
professores, pois permite a criação de uma rede social que reúne pessoas a seus amigos e aqueles
com quem trabalham, estudam e/ou convivem. Sendo assim, é inegável que a web 2.0 vem
proporcionando cada vez mais a interação entre seus usuários.
Diante disso, vemos que o aproveitamento desses suportes tecnológicos, nesse caso
específico o facebook, poderá na prática de leitura ter grande importância como um meio para
envolver e estimular os alunos na construção de saberes que lhe são essenciais. Tudo isso pode
ser constatado na análise do nosso questionário quando verificamos que a maioria dos nossos
respondentes afirmaram que utilizam o facebook devido a necessidade de comunicação entre
seus familiares, amigos e pessoas novas que conhecem de outros lugares.
Também constatamos que o uso das tecnologias está presente e faz parte do cotidiano
deles, como o whatsapp que é outro suporte tecnológico mais utilizado por eles, além o uso do
instagran, twitter, entre outros.
Quanto à participação deles em grupos fechados, observamos que todos participam e
interagem neste suporte virtual, mas há uma variação na forma da participação e nos objetivos
de uso. Isso também acontece com as postagens, os tipos de postagens e com os objetivos das
postagens. Vimos que as postagens em geral, principalmente as mensagens românticas,
evangélicas, agradáveis, boas e verdadeiras estimulam a leitura dos nossos respondentes, pois
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estes estão em contato diário com os mais diversos gêneros multimodais que são postados por
eles e pelos outros internautas a cada instante.
Constatamos também que entre os nossos respondentes houve uma unanimidade na
concordância de que o facebook como suporte tecnológico envolve, estimula e desenvolve a
leitura. Além disso, notamos que a maioria afirmou que ler textos no facebook copiado de algum
livro que conhece. Um dos autores mais lido e citado por eles foi Cecília Meireles, isso mostra
que eles têm um bom gosto na hora de escolher o que vão ler, além do mais estão em contato
direto com a poesia que é um dos gêneros literários mais interessante para se ler e ao mesmo
tempo estão conhecendo o estilo de uma das autoras mais lida do modernismo.
Outra constatação está relacionada aos textos que eles gostam de ler, vimos que a
maioria leem os textos com imagens e palavras, haja vista que o que envolve e estimula mais a
leitura no facebook são os comentários feitos pelas pessoas nesse suporte virtual. Vimos que há
variação em relação aos tipos de comentários, dentre eles o mais lido e que sobressai foram os
que estão relacionados ao amor.
Em relação aos comandos, verificamos que todos leem, curtem, comentam,
compartilham e postam no facebook, mas notamos que há variação no tipo de mensagens.
Dentre as mensagens utilizadas por esses comandos, as que se destacam em primeiro lugar são
as românticas e as que falam de Deus e em segundo lugar as mensagens de bom dia e boa noite.
Quanto à questão de bloqueio e denúncia no facebook, observamos que a maioria já
bloqueou e denunciou mensagens que os desagradaram. Também observamos que há
divergências no motivo do bloqueio e da denúncia, mostrando que eles têm consciência do uso
desse suporte.
Com isso, podemos afirmar que a aplicação do questionário nos ajudou a alcançar o
objetivo e a responder aos questionamentos da nossa pesquisa de forma segura, afirmando que
o facebook como suporte tecnológico, além de envolver, estimular a leitura dos nossos
respondentes ainda contribuiu no aprendizado de maneira eficaz e significativa.

4.1.1 Análise da proposta de intervenção (SD)

Nesta seção, o nosso objetivo foi analisar a aplicação e o desenvolvimento da nossa
proposta de intervenção (Sequência Didática) com o intuito de responder o seguinte
questionamento: Como o facebook, considerado um suporte tecnológico, pode contribuir e
intervir no ensino da leitura de maneira eficaz e significativa?
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Antes de dar início à análise da nossa proposta de intervenção (SD), é importante
ressaltarmos que o trabalho com gêneros discursivos a partir de sequência didática é visto como
uma estratégia significativa, pois ensina aos alunos a dominar as práticas sociais de usos da
linguagem. Além disso, ao organizar uma sequência didática, o professor pode planejar etapas
do trabalho com os alunos de modo a explorar diversos tipos de gêneros, estudar as suas
características próprias e praticar aspectos de sua escrita antes de propor uma produção final.
É importante salientarmos que nesse tipo de trabalho leitura, escrita, oralidade e
aspectos gramaticais são estudados em conjunto, o que faz mais sentido para quem aprende,
uma vez que ao tratar de gêneros, recorre-se a materialização dos textos que encontramos em
nosso cotidiano, cujas características sociocomunicativas são definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição (MARCUSCHI, 2010).
Dessa forma, o trabalho pedagógico com os gêneros, conforme assevera Marcuschi
(2010) ainda, é uma das formas de atender à proposta oficial dos PCN, além de dar a
oportunidade de observar os usos mais autênticos da linguagem.
Assim sendo, temos a certeza que o trabalho com os gêneros contribuiu para o ensino
da leitura, da escrita, bem como para o desempenho da oralidade, haja vista que ao dominarem
os gêneros mais correntes na vida cotidiana, os alunos são capazes de perceber o jogo que
frequentemente se faz por meio de manobras discursivas que caracteriza determinado texto
como tal.
Para analisarmos a proposta de intervenção (SD), cuja temática versava sobre “Leitura
no facebook: uma interação hipertextual” na qual levamos em consideração todos os aspectos
que foram elencados no planejamento e os gêneros discursivos.
A seguir ilustramos os gêneros discursivos multimodais (tirinhas da Mafalda, charges
e propagandas) enfatizados em nossa proposta de intervenção:

1. Tirinhas da Mafalda

Fonte: Facebook
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Fonte: Facebook

2. Charges com temáticas variadas

Fonte: Site Qualidade em Quadrinhos

Fonte: Facebook

Fonte: Facebook

3.

Propagandas
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Fonte: Facebook

Fonte: Facebook

Os conteúdos propostos pela sequência didática foram os seguintes: os gêneros
discursivos multimodais (tirinhas, charges e propagandas), por meio de questionamentos e
discussão acerca dos temas: mídia, facebook, hipertextos entre outros, leitura e escrita no
facebook, produção textual e aspectos linguísticos (linguagem verbal e não verbal).
Em relação à metodologia, a sequência didática foi realizada em três módulos nos
quais foram planejadas e desenvolvidas as atividades de leitura dos textos, tendo como suporte
tecnológico o facebook.
No módulo I, iniciamos com uma roda de conversa sobre as mídias digitais, facebook,
hipertextos, gêneros digitais e multimodais e sobre os ambientes virtuais. Em seguida,
apresentamos por meio de slides algumas imagens e textos escritos referentes às tirinhas,
charges e propagandas. Nessa atividade, observamos que os alunos demonstraram interesse nas
temáticas apresentadas e discutidas. Além disso, observamos que alguns deles foram capazes
de dar características relacionadas aos gêneros apresentados, mas sentiram dificuldades em
defini-los e outros se mostraram bem familiarizados com os conceitos relacionados à mídia,
ambientes virtuais, facebook entre outros.
Ainda nesse módulo, fomos juntamente com os alunos ao laboratório de informática
para que eles visitassem algumas páginas da internet através de pesquisa no google para que
eles interagissem diretamente com os gêneros discursivos multimodais. Esse momento foi bem
interessante porque os alunos ficaram bem à vontade, puderam acessar várias páginas da
internet e manter contato com diversos gêneros.
A partir do conhecimento prévio deles sobre a tecnologia em geral e do contato com o
computador, a internet e também pelos acessos que fizeram no google, pudemos definir os
conceitos de mídia, facebook, hipertexto, multimodalidade, link, site entre outros, sempre
fazendo a diferenciação de cada termo apresentado para facilitar a compreensão dos conceitos.
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Para uma melhor compreensão dos termos, também traçamos um paralelo histórico da
sociedade atual, globalizada e evoluída tecnologicamente com a sociedade que não vivenciou
o mundo tecnológico.
Nesse momento, percebemos que os alunos ficaram bem atentos e curiosos às
informações que estavam sendo apresentadas e explanadas, pois eles faziam muitos
questionamentos importantes sobre as temáticas discutidas, criando uma boa interação entre
alunos e a professora/pesquisadora.
Na finalização do módulo I, observamos que era necessário trazer informações sobre
a rede social facebook que estava sendo enfocada tanto na pesquisa quanto na sequência
didática. Sendo assim, trouxemos para sala de aula um texto que falava da história dessa mídia,
pedimos aos alunos que fizessem uma leitura silenciosa do texto para que eles se
familiarizassem com a rede social que estava sendo enfocada, em seguida o lemos
coletivamente e por último pedimos aos alunos que comentassem oralmente o texto.
No módulo II, para que houvesse uma melhor interação entre alunos e a professora
pesquisadora, foi criada uma comunidade fechada no facebook denominada “Clube da leitura”
como uma forma de expandir os conteúdos explorados na sequência didática. No dia da criação
da comunidade, primeiramente, conversamos com os alunos para mostrar quais eram o
propósito e as atividades do grupo. Após a conversa, levamos os alunos para o laboratório de
informática da escola, cada um acessou a internet e colocou na página do facebook para que
recebesse o convite da professora/pesquisadora para poder participar da referida comunidade.
Esse momento foi muito importante porque verificamos que alguns alunos ainda não eram
cadastrados no facebook, principalmente, os que moravam na zona rural e isso dificultava o
acesso à comunidade. Então, nesse mesmo dia, fizemos o cadastro daqueles que estavam
faltando enviar o convite para a participação do grupo.
No módulo III, por meio da criação da comunidade, conseguimos promover uma
interação eficaz e colaborativa, pois sempre que postávamos os gêneros discursivos
multimodais (tirinhas, charges e propagandas) os alunos faziam seus comentários respondendo
os comandos que eram pedidos pela professora/pesquisadora e com isso estávamos gerando
sentido à escrita e oportunizando a utilização do facebook. Além disso, continuamos as
atividades na comunidade “Clube da leitura” para verificarmos se todos os alunos receberam
os convites e se realmente estavam aptos a participar do grupo. Isso foi feito a partir de
postagens livres e comentários apresentados pelos alunos sobre os posts uns dos outros.
Vale salientar que, discutimos as regras que regiam a utilização do grupo,
esclarecemos sobre a questão do plágio a partir do site (http:www.projetoescolalegal.org.br/
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?p=704) e também realizamos leituras das postagens. Para finalizarmos o último módulo,
retomamos o que foi lido através dos gêneros postados, discutimos a funcionalidade e o discurso
incutido neles e ainda promovemos uma análise crítica das tirinhas, charges e propagandas que
foram lidas. Esse momento foi muito interessante porque trabalhamos cada gênero discursivo
multimodal de acordo com a sua composição, estilo, conteúdo, intenção, funcionalidade e a
esfera de circulação.
Na análise das tirinhas, os aspectos analisados foram: se a expressão física dos
personagens era sempre a mesma, se mudava e que recursos eram utilizados; por quantos
quadrinhos as tirinhas eram compostas; se havia uma quantidade definida de balões nos
quadrinhos e se todos eram iguais; se havia um início e fim bem delimitados na história
desenvolvida; se o autor se fez entender nesse pequeno espaço; sobre o que falam as tirinhas;
se tirinhas de diferentes autores e de diferentes jornais têm temas em comum; se há identificação
do autor e onde; e por último, verificar se todas as tirinhas possuem falas de personagens ou
não.
Na análise das charges, pedimos aos alunos que identificassem nelas o título, os
personagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, o acontecimento retratado, os
elementos que permitiram a interpretação, a crítica feita pelos chargistas e a intenção dos
autores ao produzirem esse gênero.
Quanto à análise das propagandas foi pedido aos alunos que identificassem o públicoalvo das propagandas, o objetivo principal das propagandas de um modo em geral e das que
estavam sendo analisadas, em que elemento da comunicação está centrado o texto, a função da
linguagem predominante e que comprovasse da melhor forma possível e com que outro gênero
discursivo as propagandas dialogavam. Também analisamos o tipo de linguagem empregada e
os aspectos relacionados as imagens e cores.
Na etapa da “Produção final”, conversamos sobre os comandos “curtir”,
“compartilhar” e “comentar” a partir dos questionamentos: Você costuma curtir, compartilhar
e comentar as postagens no facebook? Que outras coisas você curte, compartilha e comenta no
facebook? Será que tudo pode ser curtido, compartilhado ou comentado? Após a discussão dos
questionamentos, pedimos aos alunos que comentassem no mural da comunidade “Clube da
leitura” o que acharam mais interessante das temáticas abordadas ao longo da aplicação e do
desenvolvimento da sequência didática. Para concluir a nossa proposta, foi pedido aos alunos
que elaborassem um comentário sobre “A importância de ler nas redes sociais”, especialmente
no facebook, com releitura e reescrita prévias à publicação e que compartilhassem no grupo
fechado com os amigos.
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Os recursos didáticos que utilizamos foram: a sala de aula, o laboratório de
informática, o datashow, notebook, celulares e tablets. Para avaliar a nossa sequência didática,
utilizamos os critérios da avaliação formativa, observando a aprendizagem contínua dos alunos,
a partir de análise das produções escritas postadas no grupo. Além disso, verificamos quem
participou efetivamente cumprindo todas as tarefas e durante as discussões; se participou
parcialmente sem apresentar considerações plausíveis sobre o assunto ou não participou. As
formas de socialização das produções foram realizadas e publicadas no facebook no grupo
fechado “Clube da leitura”.
Em relação aos objetivos de proporcionar aos alunos um ambiente virtual de
aprendizagem interativa com a utilização das TIC, instruir a leitura crítica dos gêneros
multimodais, compartilhando-os no mural da comunidade “Clube da leitura”, promover a
escrita colaborativa, diferenciando os tipos de linguagens verbais, não verbais e mistas da nossa
sequência didática, constatamos que estes foram alcançados, pois oportunizamos aos alunos
uma aprendizagem interativa, utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs,
especialmente, a mídia de grande suporte linguístico e tecnológico, o facebook. Instruímos,
também, os alunos para a leitura crítica dos gêneros multimodais (as tirinhas da Mafalda, as
charges e as propagandas) no mural da comunidade fechada “Clube da leitura” criada no
facebook. Além disso, propiciamos aos alunos atividades de leitura dos gêneros multimodais
na sala de aula e na comunidade, como também tivemos a oportunidade de compartilhar estes
gêneros no facebook a partir do grupo fechado. Por último, promovemos a produção escrita
colaborativa por meio da postagem dos comentários, a respeito das leituras que foram realizadas
dos gêneros discursivos multimodais propostos na intervenção (sequência didática).

4.1.2 Análise dos comentários

Nesta seção, o nosso objetivo foi analisar os comentários que foram publicados pelos
alunos a partir das leituras dos gêneros discursivos multimodais (tirinhas da Mafalda, charges
e propagandas) postados pela professora/pesquisadora na comunidade “Clube da leitura” no
facebook. Todavia, antes de iniciarmos a análise dos comentários, é interessante e necessário
mostrarmos a importância que o gênero comentário tem hoje no mundo virtual, tecnológico e
para a nossa pesquisa.
Como sabemos, o surgimento e a popularização das redes sociais na internet, trouxe
profundas alterações para a noção de texto e para os procedimentos de leitura, tendo em vista
que na internet o processo de ler ou escrever um texto deixou de ser linear, ou seja, da esquerda
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para direita e de cima para baixo, um procedimento de cada vez, pois o internauta pode
simultaneamente ao processo de leitura de um texto, acessar links, ler outros textos, ouvir
música, examinar imagens e planilhas, redigir e-mails e, finalmente, voltar a ler o texto que foi
o ponto de partida para uma série de operações e de interação pela internet.
Todas essas múltiplas possibilidades oferecidas pelo texto digital, que envolve uma
nova forma de acessar, produzir e interpretar informações deve-se ao surgimento do hipertexto
que exprime a ideia de leitura e escrita não linear do texto, em um contexto tecnológico,
mediado pelo computador e pela internet. Além disso, a internet permite ainda que os
internautas, além de fazerem facilmente leituras simultâneas e não lineares, produzam e
disponibilizem seus próprios textos na rede para a leitura de outros usuários. Assim, todos
podem expressar seus pontos de vista, postando textos, vídeos, fotos em sites diversos: páginas
de grandes jornais do país, YouTube, fóruns de discussão, páginas pessoais, como os blogs, ou
perfis em redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Contudo, para nossa intervenção
pedagógica selecionamos os comentários postados pelos alunos.
Segundo Cereja (2013), muitos veículos de comunicação dão em seus portais
indicações de blogs, cujos autores, por meio da ferramenta comentário, os leitores podem falar
diretamente. Para o autor, o comentário é um texto muito comum na internet e é encontrado
não só em blogs, mas também em sites. No caso do comentário da internet, são muitos os sites
que disponibilizam um espaço para que seus leitores comentem os conteúdos ali divulgados.
Nesse ambiente, é frequente a ocorrência de comentários nos quais o leitor expõe sua opinião
de forma extremamente subjetiva, sem considerar os argumentos do autor do texto e a situação
em que o texto foi produzido. É possível, entretanto, fazer comentários que fundamentem o
ponto de vista adotado, contribuindo, assim, para uma discussão esclarecedora sobre um tema
específico.
Em relação à estrutura composicional, o comentário na internet é um texto,
geralmente, curto e com estrutura bastante variável, cujo principal objetivo deve ser adicionar
ao texto comentado, de forma sucinta, informações, críticas, elogios, correções ou sugestões.
Nesse aspecto, notamos que os leitores, além de apresentar seus pontos de vista, procuram
dialogar com base nas informações contidas no texto, remetendo-se a elas em seus comentários.
Além disso, buscam embasar suas informações, incorporando vozes de autoridade ou
posicionando-se como alguém que tem conhecimento sobre o assunto.
Como a nossa pesquisa analisa o comentário dos alunos que foram publicados na rede
social facebook, foi preciso, antes da análise que fizéssemos alguns questionamentos para
ajudar na coleta dos dados como: Você tem hábito de fazer comentários em sites da internet?
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Quais? Quantos alunos têm facebook? Quantos acompanham o facebook e indicariam a leitura
das postagens? Quantos alunos comentam outras redes sociais? Quantos alunos costumam
deixar comentários no facebook? Quando? E assim, a partir dessas questões, observamos as
respostas dos alunos e chegamos à seguinte conclusão de que em relação ao hábito de fazer
comentários em sites da internet, todos responderam que sim, mas variam os sites comentados
por eles. Uns citaram que gostam de comentar nos blogs e outros no twitter, facebook e
instagran.
Todos os alunos responderam que usam o facebook, que o acompanham e que o
indicariam a leitura das postagens para qualquer pessoa que utiliza a internet. Além disso, todos
responderam que comentam outras redes sociais como whatsapp, instragran e twitter e que
fazem esses comentários quando tem acesso à internet.
Para a análise dos comentários que foram postados na comunidade “Clube da leitura”,
grupo fechado no facebook, levamos em conta todos esses aspectos anteriormente citados e que
estão relacionados ao gênero discursivo “comentário”.
No primeiro momento, ministramos aulas sobre o gênero comentário, apresentamos a
sua estrutura composicional e a sua funcionalidade no meio virtual, principalmente, no caso do
facebook. Além disso, mostramos aos alunos porque escolhemos o gênero comentário e qual
era o nosso objetivo com esse trabalho.
Antes das postagens, apresentamos os gêneros discursivos multimodais (tirinhas da
Mafalda, charges e propagandas) e exploramos a definição, a estrutura composicional, a
funcionalidade, a intencionalidade, a esfera de circulação de cada gênero para que os alunos se
familiarizassem com os textos a serem lidos, analisados e comentados por eles.
A partir da criação da comunidade “Clube da leitura” no facebook, nós começamos a
fazer os convites aos alunos para que eles participassem do grupo fechado, conforme ilustramos
a seguir:

Clube da Leitura
Grupo fechado

Maria Marlene Santos
Santos
Professora de Português e
Inglês na empresa
E.M.Presidente Emílio
Garrastazu Médici

Monique Evely

Auriiane Siilva

Sítio Novo
Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
7 meses

Sítio Nôvo, Rio Grande Do
Norte, Brazil
Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
7 meses
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Entrou há ± 11 meses

Patricia Medeiros

Debora Santos

Ediclecia Silva

Santa Cruz (Rio Grande do
Norte)
Adicionado por Maria Marlene
Santos Santoshá ± 7 meses

E.M. presidente Emílio
Garrastazu Médici
Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
7 meses

Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
7 meses

Maria Isabel

Shayele Beatriz

Trabalha na empresa Natal
(Rio Grande do Norte)
Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
7 meses

E.M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici
Adicionado por Julia
Gabryellahá ± um mês

Gislayne Michelle

Julia Gabryella

Maria Angélica

E. M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici
Adicionado por Maria Marlene
Santos Santoshá ± 7 meses

Administração na empresa
PACO - Preguiçosos
Assumidos Com Orgulho
Adicionado por Maria
Marlene Santos Santoshá ±
11 meses

E.M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici
Adicionado por Shayele
Beatrizna terça

Isaias Ferreira

Mary Roocha

Escola M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici/sitio Novo RN
Adicionado por Mary
Roocha há ± um mês

Advogada dos viciados em
zapp na empresa VASP
Adicionado por Julia
Gabryellahá ± um mês

Lannyzynhah Driielly
Bernardo

Rinele Silva

Daniele Medeiros

Matheus Silva

E.M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici na empresa
Nada com nada
Adicionado por Lannyzynhah
Driielly Bernardona terça

Estudar na empresa
Estudante
Adicionado por Julia
Gabryellahá ± um mês

Lagoa de Velhos
Adicionado por Monique
Evelyhá 10 horas

Sarynha Freitas
E.M. Presidente Emílio
Garrastazu Médici
Convidado por Maria Marlene
Santos Santoshá ± 7 meses

Trabalha na empresa PACO
- Preguiçosos Assumidos
Com Orgulho
Adicionado por Julia
Gabryellahá ± um mês

82

Após os convites, começamos a postar os gêneros discursivos multimodais para que
os alunos fizessem seus comentários. O nosso primeiro contato com os alunos na comunidade
“Clube da leitura” realizou-se no dia 29 de janeiro de 2014, a partir do primeiro comando:

29 de janeiro
Queridos, alunos!
Estou escolhendo os textos para serem postados. Fiquem atentos aos comandos da
professora/pesquisadora.Beijos...
Curtir · Comentar

Nesse primeiro contato, observamos que os alunos ficaram bastante interessados no
comando da professora/pesquisadora. Pudemos constatar isso a partir das curtidas e dos
comentários que foram publicados no grupo.
Em seguida, postamos os primeiros textos que foram as tirinhas da Mafalda, abordando
várias temáticas interessantes como a existência e o valor da vida, planos para o futuro, classe
social entre outros, solicitando a participação dos alunos em forma de comentários.
Tirinha 1

Fonte: Facebook

Tirinha 2

Fonte: Facebook
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Tirinha 3

Fonte: Facebook

Tirinha 4

Fonte: Facebook

Tirinha 5

Fonte: Facebook

Com a leitura das tirinhas da Mafalda, pudemos constatar que os nossos alunos
ampliaram seus conhecimentos a partir da exploração de temáticas como a existência e o valor
da vida, os planos para o futuro entre outros que foram apresentados pela a personagem Mafalda
e discutido tanto na sala de aula quanto na comunidade “Clube da leitura” no facebook por meio
das postagens e dos comentários.
Além disso, o trabalho com as tirinhas proporcionou aos alunos um aprofundamento
maior desse gênero, uma vez que eles puderam estar em contato com este e analisar vários
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aspectos (fala de personagens, intenção, composição, linguagem empregada pelos personagens,
etc.) relacionados ao gênero tirinhas.
No dia 22 de fevereiro de 2014, publicamos o segundo comando no qual pedimos aos
alunos que lessem as tirinhas da Mafalda e que comentassem a partir dos questionamentos
abaixo. Observamos:

Maria Marlene Santos Santos
22 de fevereiro
Olá, alunos!
Por favor leiam as tirinhas postadas e comentem-as a partir dos questionamentos abaixo:
1) Você já tinha lido as tirinhas da Mafalda?
2) O que chamou mais a sua atenção nas tirinhas da Mafalda?
3) A expressão física dos personagens: é sempre a mesma ou muda?
4) Quantos quadrinhos compõem uma tirinha?
5)Há uma quantidade definida de balões nos quadrinhos? Todos eles são iguais?
6) Há início e fim bem delimitados na história desenvolvida?
7) O autor se faz entender nesse pequeno espaço?
8) Sobre o que falam as tirinhas?
9) Há identificação do autor? Onde?
10) Todas as tirinhas possuem falas de personagens? Se não, aquelas sem fala têm sentido?
11) o que causa o humor(riso) na tirinha?
12) A linguagem empregada pelos personagens é formal ou informal?

A análise interpretativa das tirinhas da Mafalda foi realizada na sala de aula, pois
retomamos, abordamos e exploramos vários pontos importantes que estavam relacionados ao
gênero tirinhas.
Esse momento da interpretação das tirinhas foi bem interessante porque pudemos
observar alguns pontos relevantes para a análise desse gênero. As relevâncias observadas foram
o interesse demonstrado pelos alunos na hora da leitura dos textos, principalmente pela
personagem Mafalda. Outro aspecto importante foram os questionamentos que surgiram na sala
de aula a partir das temáticas apresentadas, os quais serviram para sanar algumas dúvidas dos
alunos. Percebemos que alguns deles já estavam bem familiarizados com as tirinhas da Mafalda
e suas temáticas abordadas e outros não as conheciam e nem as identificavam.
Além disso, notamos que alguns alunos demonstraram dificuldades em relação à
estrutura composicional do gênero, à linguagem empregada pelos personagens, à intenção do
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autor, à quantidade de quadrinhos que compõem a tirinha, à questão dos balões de falas, ao
assunto abordado e ao que causava o humor utilizado nas tirinhas. Ao identificá-las, vimos que
algumas delas surgiram na hora de responder os questionamentos sobre as tirinhas devido a
falta de contato de alguns com esse gênero. Também identificamos nesse momento que os
problemas identificados variavam de aluno para aluno.
Como foi apresentado na fundamentação teórica por Dolz e Schneuwly (2004) o
ensino da leitura e da escrita a partir do desenvolvimento e da aplicação de sequência didática
nos permite criar contextos de produção precisos, efetuando atividades múltiplas e variadas,
permitindo aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários
ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita.
Em consonância com Dolz e Schneuwly (2004), pudemos constatar que por meio da
aplicação da nossa sequência didática muitos desses pontos citados pelos autores foram
observados em sala de aula, pois a partir dessa proposta interventiva tivemos a oportunidade de
identificar problemas relacionados a esses aspectos e a cada módulo trabalhado tentávamos
saná-los. Podemos constatar tudo isso a partir dos comentários dos alunos na comunidade
“Clube da leitura”:
Comentário 1
Auriiane Siilva Eu tive que unir as imagens com as palavras para compreender.
8 de abril às 14:09 · Editado · Curtir
Comentário 2

Maria Isabel senti dificuldade com as imagens.
8 de abril às 14:30 · Curtir
Comentário 3

Mary Roocha senti dúvida nos aspectos visuais e na leitura dinâmica.
27 de abril às 10:15 · Curtir
Comentário 4

Isaias Ferreira Eu primeiro analisei as imagens e depois tentei compreender o texto
27 de abril às 10:19 · Curtir
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O nosso terceiro comando se deu no dia 08 de abril de 2014, no qual pedimos aos
alunos para ler as charges postadas e responder aos questionamentos relacionados ao gênero.
Veja:

Charge 1

Fonte: Facebook

Charge 2

Fonte: Facebook

Charge 3

Fonte: Facebook

Charge 4
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Fonte: Facebook

Charge 5

Fonte: Facebook

Para dar continuidade às atividades, publicamos os seguintes questionamentos e
pedimos aos alunos para respondê-los, através de comentários.

Maria Marlene Santos Santos
08 de abril
Olá, alunos!
Estou postando cinco charges e gostaria que vocês lessem, analisassem e comentassem os textos,
considerando os aspectos abaixo:
a) O título se houver;
b) Os personagens;
c) A linguagem verbal;
d) A linguagem não-verbal;
e) O acontecimento retratado;
f) Os elementos que permitiram a interpretação;
g) A intenção e a crítica feita pelo chargista.
Curtir · Comentar

Nessa análise, observamos que os alunos demonstraram bastante interesse pelas
charges apresentadas, já que suas temáticas (política, corrupção, seca, aquecimento global,
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greve e outros) variavam e os envolvia nas discussões de salas. Muitos deles responderam que
as imagens eram interessantes e que elas chamavam a atenção. Outros responderam que para
compreender cada charge era preciso unir as imagens com as palavras.
No decorrer da análise, percebemos que os alunos não sentiram dúvidas em identificar
os personagens e os tipos de linguagem. Todavia, verificamos que alguns tiveram dificuldades
quanto ao título, ao acontecimento retratado, os elementos que permitiram a interpretação, a
intenção e a crítica feita pelo chargista. Além disso, verificamos que essas dificuldades estavam
atreladas ao conhecimento prévio que muitos deles não tinham sobre o assunto tratado, a falta
de domínio dos conhecimentos linguísticos e a falta de contato e de leitura desse tipo de texto,
conforme observamos nos comentários dos alunos abaixo:

Comentário 5

Leticia Carolina Adorei as charges, principalmente as temáticas.
27 de abril às 10:19 Curtir

Comentário 6

Gislayne Michelle Gostei das charges e tive que juntar as imagens com as palavras para entender.
27 de abril às 10:17 · Curtir
Comentário 7

Isaias Ferreira As imagens chamaram minha atenção mas não compreendi o que estava escrito.
27 de abril às 09:17 · Curtir

Diante dessas dificuldades identificadas, retomamos em sala de aula os tópicos que
causaram dúvidas aos alunos e procuramos saná-las por meio de atividades diversas que
atendessem a cada problema identificado.
No dia 26 de junho de 2014, publicamos nosso quarto comando no qual pedimos aos
alunos que fizessem as leituras das propagandas abaixo e que postassem os comentários.
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Propaganda 1

Fonte: Facebook

Propaganda 2

Fonte: Facebook

Propagnda 3

Fonte: Facebook

Propaganda 4

Fonte: Facebook
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Propaganda 5

Fonte: Facebook

Após as leituras das propagandas, publicamos mais um comando e pedimos aos alunos
que, além de ler e comentar os textos postados, eles precisavam fazer as análises desses gêneros,
levando em conta os questionamentos.

Maria Marlene Santos Santos
26 de junho
Olá, alunos!
Estou postando cinco propagandas e gostaria que vocês lessem, analisassem e comentassem os textos,
levando em conta os seguintes aspectos:
a) Que sensação as propagandas causaram em vocês?
b) O que as imagens e as cores representam em cada propaganda?
c) Qual o público-alvo de cada propaganda? O que lhe deu indícios disso?
d) Qual o objetivo principal das propagandas em geral? E destas que estão sendo analisadas?
e) Em que elemento da comunicação está centrado o texto?
f) Qual a função de linguagem predomina nas propagandas? Comprove da melhor forma possível.
g) Com que outro gênero discursivo a propaganda dialoga?
Curtir · Comentar

As análises das propagandas foram realizadas na sala de aula, retomando os
questionamentos postados na comunidade “Clube da leitura”. Nelas, pudemos observar que os
alunos sentiram facilidade em identificar as propagandas por meio da visualização das imagens
que esse gênero traz e, além disso, conseguiram identificar sobre o que elas estavam abordando
mesmo sendo temáticas diferentes como tabagismo, marcas de produtos importantes, de lojas
entre outros. Além disso, percebemos que as imagens e as cores utilizadas foram o que mais
chamaram a atenção dos nossos alunos, bem como perceberam que algumas das propagandas
faziam intertextualidade com outros temas e gêneros.
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Em relação à identificação do público-alvo, do objetivo principal das propagandas, do
elemento da comunicação em que estava centrado o texto e da função da linguagem
predominante no gênero, verificamos que alguns alunos conseguiram identificar com
facilidade, mas outros não devido à falta de leitura, a não familiarização com o gênero, a falta
de conhecimentos de mundo e linguístico.
Na última publicação que se deu no dia 12 de novembro de 2014, postamos uma tirinha
da Mafalda, uma charge e uma propaganda e pedimos aos alunos que respondessem às questões
um e dois que estavam relacionadas com os gêneros e a terceira questão, na qual os alunos
teriam que escrever um comentário sobre “A importância de ler nas redes sociais”,
principalmente, no facebook.

Maria Marlene Santos Santos
12 de novembro
Olá, alunos!
Gostaria que vocês respondessem o que vou postar agora é muito importante para mim.
Observem os gêneros multimodais abaixo e respondam as questões.
1) Quais dos gêneros você gostou mais de ler? Por quê?
2) Que estratégias de leitura você utilizou para ler e compreender os gêneros multimodais no
facebook?
3) Escreva um comentário sobre "A importância de ler nas redes sociais".
Curtir · Comentar

Observemos a seguir os textos que foram postados, os comentários que foram feitos
pelos alunos a partir das questões:

Texto 1
Tirinha da Mafalda

Fonte: Facebook

Texto 2
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Charge

Fonte: Facebook

Texto 3
Propaganda

Fonte: Facebook

A partir da leitura da tirinha da Mafalda, da charge e da propaganda e dos
questionamentos publicados pela professora/pesquisadora na comunidade, os alunos deixaram
os seguintes comentários. Vejamos:
Comentário 8

Auriiane Siilva Eu gostei mais de ler as tirinhas.
15 de novembro às 14:09 · Editado · Curtir
Comentário 9

Maria Isabel a tirinha por que a menina que ajudar os pobres.
16 de novembro às 14:29Curtir

Comentário 10
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Julia Gabryella a propaganda pois um sorriso de uma criança vale muito, e quando estamos tristes o
que mais é bom de ver é um sorriso e um olhar de uma criança.
27 de novembro às 09:50 · Curtir · 1
Julia Gabryella e também tirinha, pois a garota queria ajudar os pobres e o menino teve a ironia de
falar que precisava apenas de esconder eles.
27 de novembro 09:52 · Curtir · 1
Comentário 11

Isaias Ferreira Gostei mais da tirinha porque a garota tem um coração bom.
27 de novembro às 10:17 · Curtir

Nos comentários dos alunos, pudemos observar que o texto que eles mais gostaram de
ler foi à tirinha da Mafalda, na qual ela está abordando uma temática social “os moradores de
ruas”, enfocando principalmente o descaso com que o governo vem tratando a situação dessas
pessoas nos dias atuais. Podemos observar tudo isso nos seguintes trechos das falas de Mafalda
“Quando eu vejo um pobre fico com o coração apertado!” / “Deviam dar casa, trabalho,
proteção e bem-estar aos pobres!” Nesses trechos, os questionamentos que são feitos pela
menina Mafalda ajudam os alunos a refletirem e a pensarem nas críticas que estão relacionadas
às questões mal resolvidas da nossa sociedade.
Outro aspecto que fizeram os alunos gostarem mais da tirinha foi sua estrutura
composicional ser curta, possuir personagens que atraem todo tipo de público como a menina
Mafalda e apresentar temáticas diversas e interessantes que tratam de questões sociais e
políticas do nosso mundo atual.
Quanto às estratégias utilizadas por eles para realizar a leitura e a interpretação dos
gêneros discursivos multimodais, os alunos comentaram que:
Comentário 12

Isaias Ferreira Eu primeiro analisei as imagens e depois tentei compreender o texto.
27 de novembro às 10:19 · Curtir
Comentário 13

Maria Isabel senti dificuldade com as imagens por isso uni as palavras com as imagens para entender
os textos.
28 de novembro às 14:30 · Curtir
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Nos comentários 12 e 13, pudemos constatar que o trabalho com os gêneros
discursivos multimodais (tirinhas da Mafalda, charges e propagandas variadas) tanto na sala de
aula quanto na comunidade “Clube da leitura” no facebook teve grande importância para os
alunos, haja vista que conseguiram construir o sentido dos textos a partir da função dos
elementos linguísticos com as imagens.
Contudo, constatamos que as dificuldades enfrentadas por alguns alunos quando leem
esse tipo de texto, são ocasionadas pela falta de habilidade na utilização de estratégias de leitura.
O último ponto da nossa análise foram os comentários dos alunos na comunidade
Clube da leitura sobre “A importância de ler nas redes sociais”, principalmente, no facebook,
nos quais eles deixaram as seguintes respostas:

Comentário 14

Auriiane Siilva É muito importante ler no facebook porque você entende mais rápido e compreende
muito mais rápido.
29 de novembro às 14:08 · Curtir

Comentário 15

Maria Isabel Porque sabe as noticias.
28 de novembro 14:32 · Curtir
Comentário 16

Julia Gabryella As redes sociais servem para puxar a atenção de muitos jovens eles preferem ficar
mais tempo no face e whats só que ler e aprender mais.
27 de novembro às 09:54 · Curtir · 1

Comentário 17
Mary Roocha Eu acho que ler nas redes sociais é importante para que a gente desenvolva os nossos
aprendizados e nos ajuda a manter contato com nossos amigos mais cada um tem seu jeito de usar
como nossa professora Marlene que nos ajuda a manter nosso aprendizado. Existem pessoas que usam
a internet para o mau tipo como Isaias para nos infernizar. #soh_acho RsRs
27 de novembro às 10:22 · Curtir
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Comentário 18

Isaias Ferreira Ler nas redes sociais tem uma importância imensa, pois além de reforçar nossa leitura
também pode nos informar de várias coisas, por isso é importante ler nas redes sociais.
27 de novembro às 10:23 · Curtir

Para finalizar as nossas análises, é necessário ressaltarmos a importância dos
comentários que foram dados pelos alunos na comunidade “Clube da leitura” no facebook, pois,
através deles, pudemos obter as respostas, isto é, sobre a aprendizagem dos conteúdos
propostos.
Diante dos comentários, vimos que o facebook como suporte tecnológico para o ensino
da leitura pode intervir e contribuir de maneira significativa e eficaz, uma vez que esta
ferramenta virtual, que faz parte do cotidiano dos alunos, pode ajudá-los e incentivá-los a ler e
compreender mais rápido os textos multimodais, a desenvolver aprendizados, ajudar a manter
contatos com os amigos e, além disso, favorecer o interesse em realizar as atividades de leitura
e produção textual.
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5 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO

O ensino da leitura numa perspectiva interacional a partir de suportes tecnológicos
como o facebook tem sido o foco de muitas análises de estudos, principalmente nas áreas
pedagógica e metodológica da escola nos últimos anos devido à inserção e o uso das TIC no
mundo escolar, mostrando a preocupação com a qualidade do ensino da leitura e suas
implicações nas salas de aulas dos Ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio.
Com base nessa perspectiva, realizamos esta pesquisa, na qual investigamos o uso do
facebook como suporte tecnológico para o ensino da leitura, propondo uma intervenção
pedagógica que permitisse um trabalho significativo com as atividades de ler e escrever.
Como o eixo articulador do estudo foi o facebook como suporte tecnológico para o
ensino da leitura, procuramos nas análises observar como se dava essa intervenção e como esse
aparato virtual estava contribuindo para melhorar o hábito de leitura dos nossos alunos de
maneira significativa e eficaz, já que partia de algo que era do interesse do alunado.
Além disso, também procuramos saber através das análises como os alunos realizavam
as leituras dos gêneros discursivos multimodais (tirinhas, charges e propagandas) no suporte
facebook, que estratégias de leituras foram mais utilizadas por eles para ler e compreender esses
textos, que gêneros multimodais foram os mais lidos, curtidos, compartilhados e comentados
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pelos alunos no facebook e por último saber quais foram os textos que os alunos gostaram mais
de ler se foram os textos só com imagens, só com palavras ou os textos que traziam imagens e
palavras.
Nesse sentido, podemos afirmar que os objetivos propostos foram alcançados, pois ao
longo da pesquisa identificamos que, a partir do uso do facebook como suporte tecnológico
surge um novo perfil de leitor, ou seja, um leitor navegador que utiliza várias estratégias de
leitura para ler e compreender os textos que são postados e comentados nesse meio virtual.
Outro aspecto importante, é que o facebook, já faz parte do cotidiano dos nossos alunos e eles
demonstraram bastante interesse por esse aparato tecnológico e assim, vimos que a maioria das
leituras que eles realizam diariamente acontece mais no facebook do que na própria sala de aula.
Os resultados obtidos mostraram que os alunos apresentaram bom desempenho nas
atividades de leitura e escrita exploradas na sequência didática. Isso pode ser observado nos
comentários e postagens feitos no ambiente virtual com o uso da comunidade “Clube da leitura”
criada no facebook.
Mas também percebemos, ao longo da investigação, que alguns alunos sentiram
dificuldades em manusear os aparatos tecnológicos como computadores, internet entre outros,
devido à falta de contato com esses recursos virtuais, principalmente, os alunos que moravam
na zona rural.
Constatamos ainda que, no trabalho com os gêneros multimodais os alunos apresentaram
algumas dificuldades relacionadas com esses textos como a falta de conhecimentos de mundo e
linguístico, a falta de compreensão das imagens com as palavras, na estrutura composicional dos
gêneros, na identificação de alguns elementos e funções da linguagem, nos objetivos dos textos e do
autor, no público-alvo e na questão da construção do humor.
Enfim, a partir do que foi analisado, verificamos que o objetivo geral da nossa pesquisa
foi alcançado, mesmo enfrentando algumas dificuldades ao longo da investigação, pois fomos
capazes de criar situações concretas para o uso do facebook, estimulamos os nossos alunos a
ler a partir de algo que fosse do seu interesse e que fizesse parte do seu cotidiano e também
criamos nos alunos um hábito de leitura que fosse significativo e eficaz, tanto para sua vida
escolar quanto para sua vida social.
Além disso, também alcançamos os nossos objetivos específicos quando apresentamos
para os alunos por meio do facebook os gêneros discursivos multimodais que circulavam nesse
suporte virtual e quando os alunos identificaram através das postagens os gêneros multimodais
(tirinhas, charges e propagandas).
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Também constatamos isso, quando exploramos a função, a intenção, a forma, o
conteúdo e o estilo dos gêneros multimodais (tirinhas, charges e propagandas) e quando os
alunos leram e comentaram as tirinhas da Mafalda, as charges e as propagandas que foram
postadas pela professora/pesquisadora na comunidade Clube da leitura no facebook.
Para concluirmos a nossa pesquisa, vale ressaltar que só a tecnologia, nesse caso específico
o facebook não resolve, mas facilita o trabalho e a prática pedagógica dos professores na escola,
melhorando a interação entre professor e aluno, aluno e aluno e, ainda, estimula a leitura dos alunos
a partir da variedade de textos que são postados nesse suporte virtual.
Assim, vimos que no contexto escolar atual, o uso das TIC e a inserção das redes
sociais, especialmente, o uso do facebook na escola, são necessários, pois a falta de domínio da
leitura impossibilita a participação social do sujeito na sociedade tecnológica. Desse modo,
constatamos que não basta saber ler e escrever, mas faz-se necessário responder às exigências
de leitura e de escrita numa sociedade moderna e globalizada, que faz uso constante das
tecnologias e redes sociais que nos faz a todo o momento interagir adequadamente com essas
novas formas de socialização.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa seção apresentamos as considerações finais da nossa pesquisa na qual nos
propomos responder o seguinte questionamento: o facebook como suporte tecnológico para o
ensino da leitura pode intervir e contribuir de maneira significativa e eficaz?
Para respondermos esse questionamento, antes foi necessário fazermos algumas
reflexões sobre o contexto escolar atual, a concepção de leitura adotada e sobre o uso das TIC
e a inserção das redes sociais, especialmente, o uso do facebook no âmbito escolar.
Além disso, constatamos que utilizar as redes sociais como ferramentas para o ensino
e aprendizagem, principalmente, o facebook pode trazer significativos avanços no desempenho
dos alunos, haja vista que foge de metodologias de ensino tradicionais.
Assim sendo, há necessidades de construção de outro olhar sobre o ato de ler nesse
novo contexto escolar, pois percebemos que o leitor, sendo portador de esquemas (mentais)
socialmente adquiridos, aciona seus conhecimentos prévios e os confronta com os dados do
texto, construindo, assim, o sentido. Neste novo espaço, o bom leitor é aquele que é capaz de
percorrer as marcas deixadas pelo autor do texto para chegar à formulação de ideias e intenções
próprias, unindo a linguagem verbal e não verbal.

99

Para acrescentar, Prado (2008) afirma que na sociedade do conhecimento e da
tecnologia, faz necessário repensar o papel da escola. Para a autora, a educação deve buscar
novas formas de pensar e agir, desenvolver novas competências para lidar com a sociedade
atual, que enfatiza a autonomia do aluno para a busca de novas compreensões, por meio da
produção de novas ideias e de ações criativas e colaborativas.
Nesse sentido, o ato de ler envolve-se através de um diálogo do aluno com o autor, no
qual duas realidades se confrontam. Sendo assim, o ato de ler pressupõe, além da valorização
de experiências anteriores, a possibilidade de criação de novas experiências, pois a leitura
proporciona o enriquecimento do leitor através do desvelamento de novas experiências de
existência.
A leitura, neste contexto pode ser visto como um instrumento de renovação cultural.
Isso se torna possível na atualidade dentre outras formas, pelo uso do facebook, que possibilita
o contato com ideias, poemas, textos jornalísticos, imagens, receitas culinárias e diversos outros
textos, postados por amigos ou publicados nas páginas que são curtidos pelos usuários, de
acordo com o interesse de cada um, haja vista que é pelas redes sociais, em especial pelo
facebook, que a liberdade de ler é vivenciada, sem que o leitor preocupe-se em seguir regras ou
em aprender conteúdos para responder questionários, o que geralmente acontece na escola.
Nesse sentido, o professor precisa entender que o facebook oferece possibilidades de leitura e
escrita para os alunos, pois o uso frequente que eles fazem desse suporte tecnológico, demonstra
que encontram sentido e funcionalidade no uso dessa ferramenta. Os alunos interagem, ampliam
as relações sociais, leem, dentre outras coisas, discutem sobre os trabalhos escolares. Além do
uso constante da internet por meio de computadores, celulares, notebooks e tablets, os alunos
convivem cotidianamente com a leitura, portanto, o facebook pode favorecer um trabalho de
leitura interdisciplinar, agregado às diversas áreas, visto que, cotidianamente, os alunos leem
no facebook rompendo barreiras disciplinares, pois esta rede social oferece oportunidade de
leitura sobre diversos assuntos em uma mesma página.
Os textos variados, lidos pelos alunos, apontam para uma multiplicidade de gêneros e
de áreas de conhecimento. Esta constatação sugere a possibilidade de abordagens que podem
ser feitas pelos professores, que devem estar atentos que a tecnologia deve/pode ser incorporada
à sala de aula, à vida e à sociedade, tendo em vista a construção de uma cidadania democrática,
participativa e responsável (PRADO, 2008).
Nessa perspectiva, os diversos gêneros discursivos podem ser explorados pelos
professores, os quais além de conhecer as novas tecnologias e algumas ferramentas como o
facebook, deve ser capaz de modificar e inovar o espaço de ensino e aprendizagem, utilizando
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o computador como meio didático e de transmissão de informações – método instrucionista –
ou o educador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno interage e constrói
(SALGADO, 2008).
Vale salientar que o uso da ferramenta facebook é um exemplo de ambiente no qual os
alunos não são passivos, tendo a liberdade de expressão, acesso a diversas informações e
curiosidades, que dificilmente teriam na escola, tampouco em jornais e revistas, pois estes
veículos de comunicação são de mais difícil acesso.
Além disso, este ambiente de interação, que é também de aprendizagem, colaboração
e cooperação, flexibiliza o contexto de aprendizagem e de leitura, que serve como complemento
de metodologias inovadoras que apostam no sucesso do aprendizado.
Desse modo, é por meio da internet, especialmente através das redes sociais que os
alunos têm uma forma de aprendizagem diferente. De acordo com Demo (2002), na escola a
criança escreve porque tem que copiar do quadro e, na internet escreve porque quer interagir
com o mundo. Diante disso, o professor pode extrapolar os limites da sala de aula, pois
concordamos com este autor que este não é um espaço fechado para o mundo e, embora a
internet não seja um instrumento/espaço construído para o aluno, a escola precisa participar do
debate sobre o seu uso e, discutir possibilidades de uso como ferramenta pedagógica.
Ainda vale ressaltar que a leitura, além de essencial para o aluno, é o instrumento
básico do professor para que exerça sua função pedagógica e como tal é realizada por alunos,
professores e sujeitos, que leem obrigatoriamente ou não. Assim, passa a ser uma necessidade
do ser humano.
Nas análises, percebemos que os dados levantados através da aplicação do questionário
nos mostraram que o facebook como suporte tecnológico pode intervir e contribuir para o ensino
da leitura, pois vimos que essa ferramenta virtual já faz parte do cotidiano dos alunos,
estimulando e desenvolvendo as suas leituras diárias. Além disso, cria um hábito de leitura e
ainda estimula a prática da escrita por meio dos comentários.
Em relação aos dados levantados por meio da aplicação e desenvolvimento da proposta
interventiva (SD), constatamos mais uma vez a importância do uso do facebook na escola como
suporte tecnológico, pois a cada módulo desenvolvido íamos observando as dificuldades e os
avanços na leitura dos alunos a partir das postagens dos gêneros discursivos multimodais como
as tirinhas da Mafalda, as charges e as propagandas na comunidade “Clube da leitura”.
Também constatamos por meio dos questionários que o uso de ferramentas
tecnológicas como facebook é necessário no contexto escolar, pois pedagogicamente ajuda a
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desenvolver a leitura dos alunos de uma maneira mais prazerosa e significativa, já que parte de
algo que é do interesse dos alunos.
Os últimos dados levantados nas análises da pesquisa foram os comentários e os
depoimentos dos alunos publicados na comunidade “Clube da leitura”, neles também foi
constatado que o facebook como suporte tecnológico pode intervir e contribuir para o ensino da
leitura, pois tanto nos comentários quanto nos depoimentos, eles deixaram claro essa
importância quando declararam que ler no facebook facilita a compreensão mais rápida, serve
para saber as notícias, para chamar a atenção de muitos jovens para ler e aprender mais,
desenvolve seus aprendizados, ajuda manter os contatos com os amigos e ainda reforça a suas
leituras, informando-os de várias coisas.
Como podemos ver, este estudo permitiu-nos aprofundar os nossos conhecimentos em
várias áreas e ainda nos manteve atualizados com as novas concepções de ensino, de linguagem,
de leitura, de texto, de leitor entre outros. Também nos proporcionou um contato maior com a
multimodalidade, com os letramentos visual e digital, com as TIC, com o suporte tecnológico
facebook, facilitando o nosso trabalho pedagógico no ensino da leitura a partir de ferramentas
virtuais. O estudo ainda nos possibilitou compreender o modelo educacional vigente que é visto
como uma metamorfose incessante das tecnologias e do desenvolvimento de ferramentas
interativas, como o facebook, além de modificarem o cotidiano e a forma de interação, refletem
de maneira incisiva nas novas maneiras de aprender e de ensinar.
Como sabemos, a aprendizagem é uma exigência social crescente para vivermos na
nova sociedade. Portanto, é necessário aprendermos mais e mais para estarmos inseridos na
cultura da aprendizagem. No entanto, além de aprender mais, é necessário fazê-lo de outra
maneira, buscando novas formas de ler e distribuindo o conhecimento (POZO, 2008, p. 29).
Assim sendo, defendemos a utilização da rede social “facebook” como espaço de
aprendizagem leitora, pois constatamos no final da nossa intervenção pedagógica que este
aparato tecnológico, fazendo parte do dia-a-dia dos nossos alunos consegue estimulá-los a ler
e a escrever a partir dos gêneros que lhes foram apresentados, criando neles um hábito de leitura
constante tanto para sua vida cotidiana quanto para sua vida escolar, contribuindo assim para
seu crescimento como ser social.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A pesquisa Facebook: um suporte tecnológico para o ensino da leitura tem como
objetivo proporcionar situações concretas para o uso do Facebook, estimulando os alunos a ler
a partir de algo que seja do seu interesse.
Para isto, a pesquisa vai se desenvolver no período de quatro bimestres usando como
aporte metodológico a pesquisa qualitativa, e como instrumentos de coleta de dados
utilizaremos a aplicação de questionários semiestruturados com questões abertas e fechadas.
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Assumimos a responsabilidade de preservar os nomes dos participantes e garantimos
que as informações serão sigilosas, sendo utilizadas apenas para os fins deste trabalho.
Os dados e as informações coletadas serão utilizados para compor os resultados da
investigação, os quais poderão ser publicados em periódicos e apresentadas em eventos
científicos.
Todos os participantes têm a segurança de receber esclarecimentos a qualquer dúvida
acerca da pesquisa; também têm a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento da
pesquisa, caso o desejem.
Este termo está elaborado em duas vias, sendo uma para o sujeito de pesquisa e a outra
para o arquivo do pesquisador.

Currais Novos/RN, _____ de _________________ de 2014.

___________________________
Assinatura do participante

_____________________________
Assinatura do pesquisador

Responsável pela pesquisa:
Fone: (84)
E-mail:

APÊNDICE B – Questionário para a coleta de dados
QUESTIONÁRIO – USO DO FACEBOOK

1. O que levou você a fazer um perfil no facebook? Que critério utilizou para isso?
2. Além do facebook, que outras tecnologias você utiliza para se conectar e se comunicar com
outras pessoas no seu dia-a-dia?
3. Você participa de algum grupo fechado no facebook? Por quê?
4. Que tipo de postagens você acha mais interessante para se ler no facebook?
5. Você acha que o facebook como um suporte tecnológico pode estimular e criar no aluno um
hábito de leitura? Justifique.
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6. Já leu algum texto no facebook, copiado de algum livro que você conhece? Dê exemplos.
7. Você gosta mais de ler textos só com imagens, só com palavras ou os textos que trazem
imagens e palavras? Justifique sua resposta.
8. Você costuma ler os comentários feitos pelas pessoas no facebook? Que tipo de comentários
lhe chama mais atenção na hora que você está lendo no facebook?
9. Que tipo de mensagens você costuma ler, curtir, comentar, compartilhar ou postar no
facebook? Que critérios você usa para curtir e compartilhar mensagens?
10. Você já bloqueou ou denunciou alguma mensagem que não lhe agradou no facebook? Por
quê?

ANEXOS

Anexo A - Questionário do aluno 1
Anexo B - Questionário do aluno 2
Anexo C - Questionário do aluno 3
Anexo D - Questionário do aluno 4
Anexo E - Questionário do aluno 5
Anexo F - Questionário do aluno 6
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Anexo G - Questionário do aluno 7
Anexo H - Questionário do aluno 8
Anexo I - Questionário do aluno 9
Anexo J - Questionário do aluno 10

ANEXO A
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QUESTIONÁRIO DO ALUNO 1
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ANEXO B
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 2
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ANEXO C
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 3
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ANEXO D
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 4
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ANEXO E
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 5
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ANEXO F
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 6
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ANEXO G
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 7
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ANEXO H
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 8
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 9
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ANEXO J
QUESTIONÁRIO DO ALUNO 10

127

