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RESUMO 

 
Há toda uma preparação das escolas para que os educandos adquiram a consciência 
de seus direitos e deveres e possam exercê-los em toda sua abrangência. A base 
para se alcançar esses objetivos é a leitura. É evidente que causas externas à escola, 
como a cultura local, interferem nesse resultado. Da mesma forma, fatores como as 
crenças dos professores e dos alunos podem vir a influenciar no processo de ensino-
aprendizagem. O sucesso desse processo está no alinhamento das crenças dos 
envolvidos e no compartilhamento das experiências exitosas. Nesse sentido, o 
presente estudo tem como objetivo geral identificar as crenças e experiências de 
professores e de alunos sobre o ensino-aprendizagem de leitura e sobre a utilização 
das tecnologias digitais em uma escola de Ensino Fundamental II. Para esta 
investigação, participaram quinze alunos do 7º ano e quatro professores de Língua 
Portuguesa da referida instituição. Trata-se de uma pesquisa etnográfica, com 
abordagem qualitativa, cujo corpus foi constituído de material colhido através da 
aplicação de questionários semiestruturados, aplicados aos participantes e analisados 
com base nos autores que compõem a fundamentação teórica. Os resultados 
apontam que os alunos creem na importância da leitura, mas que necessitam de 
auxílio para melhorar. Quanto aos professores, apesar de cientes das dificuldades de 
proficiência de leitura, acreditam na capacidade de aprender de seus alunos. A partir 
dos resultados obtidos e de experiências em sala de aula, buscou-se construir uma 
cartilha com sugestões de atividades de leitura e uso de tecnologias digitais, com base 
na proposta de leitura por andaimes de Graves e Graves (1995). A fundamentação 
teórica foi construída com base em estudos sobre as crenças propostos por Miccoli 
(2005, 2007), Barcelos (2001, 2004, 2007), Oliveira (2007, 2017, 2019, 2020) e Morin 
(2000); Freire (1987, 1989), Graves e Graves (1995), Solé (1998), Colomer; Camps 
(2010) e Marcuschi (2008) que abordam sobre as concepções e estratégias de leitura 
e Rojo (2002, 2012), Moran (2007, 2013) e Kenski (2012), que discutem o papel das 
tecnologias digitais na educação. Dessa forma, esta pesquisa pretende provocar 
reflexões sobre as práticas de leitura no cenário escolar como forma de contribuir para 
a qualidade do ensino, através do uso das tecnologias digitais e de práticas 
pedagógicas fundamentadas e capazes de mobilizar professores e alunos para que 
venham se situar como sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, onde 
possam ensinar e aprender com prazer. 
 

 
Palavras-chave: Crenças. Experiências. Leitura. Língua Portuguesa. Tecnologias 
digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 
There is a whole preparation of the schools for the students to become aware of their 

rights and duties and to be able to exercise them in all their comprehensiveness. The 

basis for achieving these objectives is reading. It is evident that causes external to the 

school, such as local culture, interfere with this result. Likewise, factors such as 

teachers' and students' beliefs can influence the teaching-learning process. The 

success of this process lies in the alignment of the beliefs of those involved and in the 

sharing of successful experiences. In this sense, this study aims to identify the beliefs 

and experiences of teachers and students about the teaching-learning of reading and 

the use of digital technologies in a Primary II school. Fifteen 7th grade students and 

four Portuguese Language teachers from this institution participated in this 

investigation. This is ethnographic research, with a qualitative approach, whose corpus 

was composed of material collected through semi-structured questionnaires, applied 

to the participants and analyzed based on the authors who compose the theoretical 

foundation. The results indicate that the students believe in the importance of reading, 

but that they need help to improve. As for the teachers, despite being aware of the 

difficulties in reading proficiency, they believe in their students' ability to learn. Based 

on the results obtained and on classroom experiences, we tried to build a booklet with 

suggestions for reading activities and the use of digital technologies, based on the 

scaffolded reading proposal by Graves and Graves (1995). The theoretical foundation 

was built on studies about beliefs proposed by Miccoli (2005, 2007), Barcelos (2001, 

2004, 2007), Oliveira (2007, 2017, 2019, 2020) and Morin (2000); Freire (1987, 1989), 

Graves and Graves (1995), Solé (1998), Colomer; Camps (2010) and Marcuschi 

(2008) who address reading conceptions and strategies and Rojo (2002, 2012), Moran 

(2007, 2013) and Kenski (2012), who discuss the role of digital technologies in 

education. Thus, this research intends to provoke reflections about reading practices 

in the school scenario to contribute to the quality of education, through the use of digital 

technologies and pedagogical practices based and able to mobilize teachers and 

students to situate themselves as active subjects in the teaching and learning process, 

where they can teach and learn with pleasure. 

 

 
Keywords: Beliefs. Experiences. Reading. Portuguese language. Digital technologies. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

AO LER ESTOU ABRINDO UMA PORTA ENTRE 
O MEU MUNDO E O MUNDO DO OUTRO. 

 
(RILDO COSSON) 

 

Indiscutivelmente, um dos desafios da escola é o das suas relações com a 

cultura, embora exista entre elas uma relação íntima, tomando-se a palavra educação 

no seu sentido mais amplo, de socialização e formação. É preciso reconhecer que 

educação é sempre uma ação de duas vias, no sentido de aquisição e transmissão 

de conhecimentos, competências, crenças, hábitos e valores, que constituem os 

conteúdos educacionais e culturais. Percebe-se que fatores sociais e culturais, além 

dos intrínsecos da juventude, são determinantes para sua aprendizagem, disposição 

para aprender, para ler e realizar as atividades propostas pela escola. Dentre esses 

fatores, estão as crenças que os professores e os alunos têm em relação à leitura e à 

inclusão das tecnologias digitais nas aulas de Língua Portuguesa. Por conseguinte, 

pesquisar sobre as crenças dos envolvidos nesse contexto é relevante e pode 

construir a consciência sobre esse processo e contribuir para melhorar a qualidade do 

ensino (OLIVEIRA; LIMA, 2017). 

Almeida (Apud COSTA; CRUZ; RODRIGUEZ, 2013) destaca o modo do 

jovem ser e de estar no mundo de hoje, que não se coaduna com as práticas 

pedagógicas pautadas na “educação bancária”, tão criticada por Freire (1987) onde 

não há criatividade, não há transformação, não há saber. No entanto, sabe-se que 

apenas a inclusão tecnológica nas escolas ou o oferecimento de acesso a conteúdo 

diversos, não garantem melhor ensino, melhor aprendizagem ou maior interesse por 

parte dos alunos, ou seja, o uso constante das tecnologias não significa que os jovens 

tenham atingido um tal nível de emancipação no seu uso que tenham capacidade para 

problematizar o mundo, atribuir significado às informações, produzir e organizar 

conhecimentos. O potencial para o desenvolvimento educacional e o impulso em 

direção às tecnologias digitais depende ainda de muitas variáveis, que fogem do 

universo do professor, do gestor ou da escola. Mas, se querem fazer diferença mesmo 

diante da precariedade ou das adversidades, cabe aos educadores transformar em 

aprendizagem eficaz o uso de qualquer recurso interessante que abra uma nova 
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possibilidade, uma nova chance para seus alunos (COSTA; CRUZ; RODRIGUEZ, 

2013).  

Nessa perspectiva, é importante que os professores percebam a relevância 

de modificar o processo de ensino e aprendizagem para que se obtenha vantagem 

das novas tecnologias na escola, mas de forma a incluir aqueles que se sentem fora 

dessa realidade digital. Diante disso, a escola pode produzir e disseminar 

conhecimento através da incorporação das tecnologias nos processos de ensinar e 

aprender, como elementos transformadores do modo como o aluno acessa e organiza 

a informação e o conhecimento. Percebe-se, no entanto, que apesar da multiplicidade 

de fatores envolvidos na utilização das tecnologias na educação, a decisão de usá-

las ou não é individual de cada professor, sendo, esse fator, determinante nesse 

processo. No entanto, de acordo com Costa, Cruz e Rodriguez (2013), várias são as 

justificativas apresentadas pelos professores para a não utilização das tecnologias em 

sala de aula. Ocasionalmente, o argumento é de que não dominam as tecnologias ou 

não possuem as habilidades necessárias para a preparação dos conteúdos e a 

utilização de novas mídias. Esses fatores, determinantes para a construção de 

crenças negativas, e que são intrínsecos e extrínsecos aos professores, são 

resultantes das experiências pessoais e profissionais, influenciadas pelo contexto de 

interação, mas que podem ser modificadas com o tempo e com novas experiências 

positivas, podendo influenciar diretamente nas futuras ações profissionais e serem 

influenciadas por um novo contexto situacional (ÁVILA, 2018). 

Na busca de se apropriar das metodologias que utilizam as novas tecnologias, 

o docente, por vezes, acaba desenvolvendo um trabalho intuitivo, em uma mistura de 

práticas tradicionais e discurso inovador. Refletir sobre como os professores têm 

significado essas diretrizes na sala de aula, implica discutir a complexidade que 

envolve os gêneros textuais e sua aplicação pedagógica. O que o professor ensina e 

como ele ensina são consequência da compreensão que ele tem dos fenômenos 

linguísticos. Diante do exposto, acredita-se que o ato de reconhecer suas crenças é o 

primeiro passo para gerar uma atitude reflexiva por parte do professor, quanto às suas 

práticas docentes, e do aluno, enquanto aprendiz. Diante disso, a decisão de utilizar 

ou não os recursos tecnológicos em sala de aula, passa pelo reconhecimento da sua 

utilidade para a aprendizagem e o rendimento, gerando uma expectativa positiva, 

também, quanto à receptividade dos alunos diante de aulas mais dinâmicas 

(FONTENELE; MAGALHÃES NETO, 2019).  
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Percebe-se, no entanto, não ser suficiente que o professor reconheça a 

importância que as tecnologias têm ou estar motivado para utilizá-las, é imprescindível 

que ele tenha algum conhecimento tecnológico, sem o qual será difícil uma tomada 

de decisão fundamentada e esclarecida. Vê-se, portanto, que para que uma ação 

educativa seja exitosa, é necessário que o professor saiba selecionar os conteúdos e 

a metodologia adequada, de forma a relacioná-los com outras atividades sociais a fim 

de fornecer os mapas conceituais de um mundo complexo, ao mesmo tempo em que 

apresente um rumo a ser seguido (COSTA; CRUZ; RODRIGUEZ, 2013). Kleiman 

(2007, p. 06) complementa esse pensamento ao afirmar que o professor, ciente de 

sua importância no processo escolar, passa a se questionar sobre “quais os textos 

significativos para o aluno e sua comunidade?”, ou, qual suporte seria mais 

adequado? 

Diante do exposto, percebe-se que a utilização de dispositivos móveis no 

ambiente educacional, se constitui numa necessidade, visto que não se pode ignorá-

los ou dispensá-los como novas possibilidades de ensino e aprendizagem. A 

facilidade de acesso à internet em um smartphone dinamiza a comunicação, o envio 

de informações e as leituras. O fato de tê-lo sempre à mão permite que se aprenda 

em qualquer lugar e a qualquer hora, concretizando assim o mobile learning 

(aprendizagem móvel). O potencial transformador do uso das tecnologias em sala de 

aula permite que o aluno se descubra comprometido com sua aprendizagem, a partir 

do momento que descobre as possibilidades dessa ferramenta na representação de 

conceitos, na exploração de informações, na troca de ideias e na reflexão do próprio 

processo de aprendizagem. Em outras palavras, aprender com as tecnologias, 

enquanto ferramentas de trabalho, levam o aluno a potenciar suas formas de pensar, 

criar e representar o conhecimento (CARVALHO, 2015). 

Por conseguinte, e com base nas experiências vividas em sala de aula, surge 

a necessidade de desenvolver uma pesquisa visando contribuir para a melhoria da 

aprendizagem dos educandos, na perspectiva de sanar as dificuldades de leitura e 

compreensão, a partir da observação das lacunas encontradas nas atividades 

realizadas em sala de aula. Para tanto, buscou-se pesquisar novas metodologias que 

tratassem de estratégias de leitura mais consistentes, como as sugeridas por Graves 

e Graves (1995), Solé (1998) e Colomer e Camps (2002), além de novas formas de 

inserir as tecnologias digitais nesse processo, como o intuito de proporcionar 

situações em que os educandos desfrutem de uma nova experiência de ensino-
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aprendizagem de leitura, independente da forma como é oferecida, se no livro 

impresso ou em um aplicativo digital. No momento atual de mudanças no paradigma 

educativo, onde se atenua a linha que separa a educação formal da informal e da não 

formal, é importante dominar novas formas de otimizar as potencialidades das novas 

tecnologias, pois, o que realmente interessa é despertar o interesse do aluno e o gosto 

pela leitura (COSTA; CRUZ; RODRIGUEZ, 2013). 

Para a definição dessa pesquisa, buscou-se nas bases de dados, como o 

Scielo, Plataforma Lattes e bibliotecas de teses e dissertações de universidades, 

pesquisas realizadas nos últimos dez anos, que tratassem da utilização das 

tecnologias digitais como ferramenta para o ensino. Foram usadas as palavras-chave: 

leitura, letramento digital, tecnologias digitais, WhatsApp e crenças. Observou-se, 

durante a busca, que muito já se tem pesquisado e discutido sobre o tema e, dentre 

os diversos trabalhos pesquisados, o de Couto e Sousa (2017) investigou a 

possibilidade de utilização pedagógica da função stories do aplicativo WhatsApp, pela 

visão do professor. Os dados obtidos demonstraram que os professores avaliam 

positivamente essa possibilidade para postagens de sugestões de livros que estão 

lendo, vídeos, pequenos textos, ou seja, explorar a efemeridade do recurso para 

promover práticas mais condizentes com a educação na cibercultura. Scholl e Lima 

(2018) verificaram os desafios e as possibilidades da leitura digital na escola, nos 

horários destinados à biblioteca. A pesquisa buscou identificar as preferências dos 

alunos entre o livro digital e o impresso e obteve como resultado que ambas as 

modalidades são utilizadas pelos alunos, sendo que os mais jovens, na faixa etária de 

12 a 14 anos preferem a digital, e os alunos na faixa de 14 a 16 anos têm preferência 

pelo livro impresso. Ao serem levados a experienciar o livro digital, ambas as turmas 

demonstraram ter gostado da leitura em versão digital, considerando-a uma atividade 

bem produtiva e com mais variedade de obras disponíveis para escolha. Os 

pesquisadores concluíram que a leitura digital é uma importante ferramenta a ser 

utilizada, uma vez que permite o acesso instantâneo ao texto.  

Andrade (2016) investigou de que maneira pode acontecer o ensino de leitura 

e de produção textual através do uso do aplicativo WhatsApp, tendo constatado que 

o aplicativo pode ser um instrumento significativo de aprendizagem e de motivação 

para instigar a leitura, bem como promover aulas dinâmicas e participativas. O livro 

de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) traz pesquisas sobre o uso das tecnologias 

na proposta de ensino híbrido. A proposta é de uma revisão de teorias pedagógicas e 
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de inserção das tecnologias digitais na construção de um encaminhamento 

metodológico que valorize a integração do ensino on-line ao currículo escolar, ao 

mesmo tempo em que valoriza as relações interpessoais, com o objetivo de encontrar 

maneiras de fazer o aluno aprender mais e melhor. Em suas pesquisas, Moreira e 

Trindade (2017) concluíram que o acesso à tecnologia tem contribuído para modificar 

a forma como as pessoas interagem entre si e com os conteúdos a que têm acesso. 

Esta nova forma de pensar o acesso à informação tem tornado propícia a utilização 

das novas tecnologias no ambiente de ensino, permitindo formas mais sofisticadas de 

interação e partilha de conhecimentos. 

 Diante da percepção de que o trabalho com a leitura precisa ser bem 

fundamentado e de que as crenças têm influência na disposição para ensinar e 

aprender, surgiram alguns questionamentos: Quais as crenças dos alunos sobre a 

prática de leitura nas aulas de Língua Portuguesa?  Quais as crenças dos professores 

sobre o ensino-aprendizagem de leitura e o uso das tecnologias digitais? O objetivo 

geral dessa pesquisa é, portanto, investigar as crenças e as experiências de 

professores e de alunos sobre o ensino-aprendizagem de leitura e a utilização das 

tecnologias digitais em uma escola de Ensino Fundamental II, a partir de suas 

experiências.  

A partir do objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: i 

- descrever as crenças e experiências dos alunos sobre a prática de leitura e o uso 

das tecnologias digitais; ii - identificar as crenças e as experiências dos professores 

sobre o ensino- aprendizagem de leitura com o uso das tecnologias digitais; iii – 

Analisar e comparar as crenças e experiencias de alunos e professores sobre o 

ensino/aprendizagem de leitura e o uso das tecnologias digitais; iv – Elaborar, a partir 

dos resultados da pesquisa, uma cartilha com sugestões de como trabalhar a leitura 

com o uso de tecnologias digitais, baseadas na proposta de leitura de Graves e 

Graves (1995), Solé (1998) e Colomer e Camps (1995). Ressalta-se que não se trata 

de uma estrutura rígida, mas de uma proposta ajustável às necessidades de cada 

situação, pois a finalidade desta não é a de oferecer um modelo padrão, mas a de 

promover o sucesso do aluno em suas atividades de leitura. Nessa direção, partiu-se 

da premissa de que as aulas de Língua Portuguesa devem se constituir num espaço 

fundamental para o trabalho com texto e leitura numa perspectiva de interação social 

da linguagem para que possam contribuir para o desenvolvimento das habilidades e 

da competência leitora dos educandos.  
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Para fundamentar a pesquisa, foram utilizados estudos que tratam da leitura 

numa perspectiva sociointeracionista como Freire (1986, 1987), Leffa (1996, 1999) 

Luckesi (2001) e Kleiman (2000 e 2007); de teóricos que tratam dos processos de 

compreensão leitora como Solé (1998), Graves e Graves (1995) e estudos como os 

de Colomer e Camps (2002) e Marcuschi (2010) que trazem reflexões acerca da 

produção de inferências como estratégias na compreensão de textos. As pesquisas 

de Miccoli (2007), Barcelos (2004, 2007), Oliveira (2007) e Morin (2002), sobre 

crenças e experiências, ajudaram na análise dos discursos dos professores e alunos 

sujeitos desta pesquisa, coletados através de questionário preestabelecido. Levou-se 

em consideração que na abordagem comunicativa, a mediação entre o aluno e o 

conhecimento é feita pelo professor e suas ações podem influenciar nas crenças dos 

alunos e as destes sobre o professor, considerando que esse processo não é 

unilateral (BARCELOS, 2007). 

Nessa perspectiva, o estudo foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo introduz o trabalho, apresentando seus aspectos gerais, a justificativa para 

realização dessa pesquisa e a relevância desse estudo para o ensino, os objetivos 

que se pretende alcançar, o estado da arte com o recorte de alguns trabalhos com a 

mesma temática, a problemática, os objetivos, geral e específicos, e a abordagem 

teórica. O segundo capítulo apresenta um referencial teórico alicerçado nos autores 

que discutem sobre o tema em estudo e está dividido em três subitens. O primeiro traz 

os fundamentos do estudo das crenças em Linguística Aplicada, discorrendo sobre as 

implicações para o ensino e a aprendizagem da leitura nas Língua Portuguesa; o 

segundo item  apresenta as concepções acerca da leitura, do ensino-aprendizagem 

da leitura crítica e as estratégias para a construção de sentidos; o terceiro item traz 

reflexões sobre o uso educacional das tecnologias digitais e do letramento digital, 

buscando compreender o uso das tecnologias no contexto educacional, no ensino de 

Língua Portuguesa, discorrendo sobre a adoção de metodologias de ensino 

inovadoras.  

O terceiro capítulo aponta os caminhos metodológicos adotados. A natureza da 

pesquisa, a caracterização do universo investigado, os instrumentos e os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados e as categorias para a análise do 

corpus, constituído por meio da aplicação dos questionários. No quarto capítulo, estão 

descritas as análises realizadas por meio das categorias teóricas, subcategorias e 

unidades de análise, o corpus apresentado através de gráficos e da transcrição das 
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respostas dos pesquisados, na primeira fase do projeto. Com base nas análises feitas 

do corpus e diante das observações feitas durante a prática em sala de aula, como 

professora de Língua Portuguesa da turma pesquisada, construiu-se o produto da 

pesquisa que foi uma cartilha com sugestões de procedimentos metodológicos para 

trabalhar a leitura, de forma que contemplem a proficiência e a compreensão com 

base no contexto social do educando. Por último, apresentamos as nossas 

considerações sobre o percurso empreendido durante a pesquisa, os resultados 

obtidos e as implicações deles para a melhoria do ensino/aprendizagem. 
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2 AS CRENÇAS E AS EXPERIÊNCIAS SOBRE A LEITURA E AS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 

A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de 
estar em um lugar. 

         (JOSÉ SARAMAGO) 

 
 

Este capítulo tem como foco discutir as principais bases teóricas para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Primeiramente, serão abordadas as crenças sobre 

o ensino-aprendizagem de línguas, com base nos estudos de Barcelos (2001, 2007), 

Miccoli (2007) e Oliveira (2007), Morin (2000), Santos, Souza e Souza (2012); em 

seguida, serão apresentadas considerações sobre leitura e estratégias para o 

desenvolvimento da compreensão leitora, a serem utilizados em sala de aula, tendo 

como base estudos de Solé (1998), Graves e Graves (1995), Lajolo e Santos (2008) 

e Silva (2008), visando fornecer subsídios para  que os professores de Língua 

Portuguesa reflitam sobre sua práxis e a partir daí se sintam mais embasados e 

preparados para formar cidadãos ativos, capazes de se posicionar diante do que leem. 

Por último, há uma reflexão sobre o uso das tecnologias digitais no ensino de Língua 

Portuguesa e de que forma elas podem auxiliar no trabalho do professor, baseadas 

nas pesquisas de Rojo (2014; 2009), Rojo e Moura (2012) e Coscarelli e Ribeiro 

(2014). 

 

2.1. CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

O conceito de crenças torna-se muito abrangente e ao mesmo tempo complexo 

diante de uma multiplicidade de termos utilizados em sua definição. É consenso entre 

os autores que elas são individuais e influenciam nas decisões ao longo da vida. Para 

Pajares (1992), as crenças são um tema paradoxal e complexo, com conotação 

afetiva e avaliadora, o que diferencia o significado de crença do de conhecimento, pois 

para ele a distinção entre ambos se dá pelo fato de as crenças carregarem um traço 

emocional (OLIVEIRA; LIMA, 2017). Esse pensamento corrobora o de Dewey (1933 

Apud BARCELOS, 2001) quando ele mostra a inter-relação entre crença e 

conhecimento.  
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[Crenças] cobrem todos os assuntos para os quais ainda não 
dispomos de conhecimento certo, dando-nos confiança suficiente para 
agirmos, bem como os assuntos que aceitamos como verdadeiros, 
como conhecimento, mas que podem ser questionados no futuro 
(DEWEY, 1933 Apud BARCELOS, 2001). 

 

Diante de tal constatação, o conhecimento é uma reconstrução do real pelo ser 

humano sendo, por conseguinte, incompleto e permeado por constantes erros. 

Ressalta ainda que o raciocínio acontece a partir da articulação desses dois tipos de 

pensamentos e que as crenças adquirem tanta importância quanto o pensamento 

racional e devem ser consideradas dentro de seus limites e incertezas. Morin (2000) 

resume: 

Ao examinarmos as crenças do passado, concluímos que a maioria 
delas contém erros e ilusões, mesmo quando pensamos há vinte anos 
atrás e constatamos como erramos e nos iludimos sobre o mundo e a 
realidade. E por que isso é tão importante? Porque o conhecimento 
nunca é um reflexo ou espelho da realidade. O conhecimento é 
sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução (MORIN, 2000, 
s/p). 

 

Barcelos (2007) afirma que partindo do pressuposto de que as crenças são 

uma forma de pensamento, é correto afirmar que todos os seres humanos têm crenças 

e estas se desenvolvem a partir da interação e, por isso, crê-se em diferentes coisas 

em diferentes momentos da vida. Isto posto, as crenças se tornam fundamentais para 

que se compreenda a motivação para as diversas ações humanas, ou seja, 

compreender por que se age desta ou daquela maneira, dependendo da situação. Por 

serem uma forma de pensamento e construídas a partir de experiências pessoais, as 

crenças são instáveis, sociais, individuais e valorosas para a pesquisa científica no 

campo das ciências humanas. Consequentemente, o interesse pelo estudo das 

crenças pela Linguística Aplicada surgiu a partir do momento em que se mudou o 

enfoque do produto - a linguagem - para o processo, em que o aprendiz ocupa um 

lugar especial (BARCELOS, 2001).  

De acordo com Larsen-Freeman (1998 Apud BARCELOS, [s. d.]), “nós 

passamos a perceber o aprendiz como pessoas completas com dimensões 

comportamentais, cognitivas, afetivas, sociais, experienciais, estratégicas e políticas”. 

Essa preocupação em desvendar os anseios, os interesses, as expectativas, 

estratégias e as crenças dos alunos ou seu conhecimento sobre o processo de 

aprendizagem se tornaram mais visíveis com a abordagem comunicativa. Dentro 
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dessa perspectiva, houve uma preocupação maior em entender toda essa bagagem 

que o aprendiz traz para a sala de aula (BARCELOS, 2001). Assim sendo, percebe-

se que para se compreender as crenças é necessário entender não apenas as 

intenções, mas também os significados que permeiam os pensamentos e ações. Em 

suas pesquisas, Kalaja (1995 Apud BARCELOS, 2001) critica os estudos realizados 

sobre as crenças que as caracterizam como estáveis. Para ela, as crenças podem 

mudar de aluno para aluno, de uma época para outra e de um contexto para outro. No 

contexto escolar, por muitos anos foram disseminadas crenças que podem ter 

implicado negativamente na aprendizagem, especialmente no ensino de Língua 

Portuguesa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) trazem em seu 

texto algumas crenças enraizadas, que têm que ser modificadas para que se obtenha 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem: 

 
A de que existe uma única forma certa de falar - a que se parece com 
a escrita e o de que a escrita é o espelho da fala e, sendo assim, seria 
preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 
Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, 
além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua 
comunidade como se fosse formada por incapazes, denota 
desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde 
inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um 
deles tenha em um dado momento histórico (BRASIL, 2001, p. 31). 

 

Em síntese podemos dizer que as crenças podem ser favoráveis ou não ao 

ensino e a aprendizagem, pois sabemos que a língua materna e suas variantes são 

produto do meio, da cultura local. Morin (2000) afirma que as crenças são uma 

construção cultural, provenientes do imaginário que podem influenciar a organização 

do pensamento, incorporada ao indivíduo a partir de seu contato com diferentes 

grupos e com a sociedade. Em cada sociedade e nas diversas gerações, a cultura é 

protegida, nutrida e ao mesmo tempo modificada e, da mesma forma que não existe 

cultura sem as competências proporcionadas pelo pensamento humano, não haveria 

linguagem ou pensamento sem a cultura. 

Entretanto, a cultura não exerce influência apenas externamente, mas 

internamente na medida em que faz emergir do sujeito o poder de suas ideias e 

crenças, influenciando no pensamento e na visão de mundo e, de forma contrária, 

impedindo-o de “aprender e conhecer fora dos seus imperativos e de suas normas, 

gerando antagonismo entre o espírito autônomo e sua cultura”. Desse modo, a cultura 

passa a fazer parte do sujeito, não apenas imprimindo suas marcas, mas traduzindo 
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uma consignação de como o sujeito deve lidar com o mundo ao seu redor e com os 

demais seres humanos (MORIN, 2000). Concluindo, apesar de integrantes de uma 

mesma cultura, cada sujeito, em sua individualidade, irá constituir-se e construir-se de 

maneira diferente, uma vez que não apenas a cultura influencia o ser humano, mas 

entra em ação a motivação, própria de cada sujeito, possibilitando que os aspectos 

culturais sejam apreendidos adquirindo significado próprio (MORIN, 2000). 

Essa reflexão nortearia a maneira como o professor encara a linguagem, no 

sentido de melhorar sua prática de ensino. Esse entendimento é reforçado por 

Barcelos (2007) ao afirmar que as crenças são construídas a partir das experiências 

vividas resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação, ou 

seja, tudo que se constrói cognitivamente na vida se materializa por meio das 

experiências adquiridas nas interações humanas. Oliveira (2007) complementa esse 

pensamento ao afirmar que “assim como a linguagem e a cognição, as crenças não 

só são formadas no uso, como estão enraizadas nas diversas práticas sociais” (p.03). 

Nessa perspectiva, as crenças têm relação com a motivação, com a cultura e 

consequentemente com as práticas sociais e podem ser inferidas a partir das ações 

dos sujeitos. De acordo com Santos; Souza e Souza (2012), a motivação é um dos 

componentes do processo de aprendizagem, porém, não é facilmente identificada, 

podendo estar relacionada com a afinidade com a língua, com a influência de um 

professor e até mesmo com a autoconfiança do aluno, já que quanto mais 

autoconfiante o aluno, maior é a eficácia da aprendizagem. Apesar de difícil de ser 

identificada, a motivação pode ser explicada a partir da relação entre as crenças, que 

produzirão um resultado específico – positivo ou negativo, e o valor que esse resultado 

representa para o sujeito, valor esse representado pelo prazer e interesse na 

realização de uma atividade, ou seja, as crenças desencadeiam ações positivas ou 

negativas que estão diretamente ligadas à motivação (SANTOS; SOUZA; SOUZA, 

2012). 

Assim, há o entendimento de que a construção das crenças sofre influência do 

contexto, da interação social, cultural e das relações do sujeito com o meio em que 

está inserido, materializando-se através de hábitos, costumes, tradições maneiras de 

pensar e agir. Consequentemente, as crenças apresentam implicações para a área 

do ensino. Barcelos (2004) apresenta três delas: I- a influência das crenças nas ações, 

por exemplo, é possível que as atitudes de um professor não correspondam às suas 

crenças; II- Necessidade de criar oportunidades em sala de aula para que os alunos 
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possam questionar suas crenças, sejam elas gerais ou sobre o ensino, formando 

sujeitos críticos, reflexivos e questionadores; III- Necessidade de professores estarem 

preparados para lidar com a diversidade de crenças na sala de aula.  

A partir dessas colocações, pretende-se discutir a importância das crenças dos 

professores sobre o ensino de leitura e a dos alunos quanto à sua aprendizagem. 

Percebe-se, também, a relevância das pesquisas sobre crenças no ensino 

aprendizagem devido a sua natureza complexa na qual estão interligadas não só as 

relações interpessoais, mas as relações socioculturais, ambas motivadoras na 

construção ou não do conhecimento.  

 

2.2 O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA   

 

 Compreende-se que o trabalho de incentivo à leitura precisa ser mais 

estimulado em sala de aula, da Educação Infantil ao ensino superior, para que os 

alunos possam desenvolver o senso crítico, a capacidade de se comunicar e de 

produzir conhecimento. Antunes (2003) completa que a leitura é uma atividade de 

interação entre os sujeitos e vai além da simples decodificação de signos. Quaisquer 

medidas efetivas para incentivo à leitura de textos escritos pressupõem um olhar mais 

profundo sobre como ela é trabalhada, visto que o início dessa leitura acontece, na 

maioria das vezes, no ambiente escolar e tendo o professor como principal mediador.  

Esta seção discute o ensino-aprendizagem de leitura. Primeiro, destacamos os 

sentidos da leitura, desde a leitura do mundo à leitura da palavra. Em seguida, 

exploramos o ensino-aprendizagem de leitura crítica. E, por último, falamos sobre as 

estratégias de leitura para a construção de sentidos. 

 

2.2.1 Da leitura de mundo à leitura da palavra 

 

Este estudo surge em virtude da percepção de que a leitura continua sendo o 

foco das preocupações da escola, principalmente no que se refere à formação de 

leitores críticos, e considerada por muitos como uma atividade difícil de ser trabalhada, 

seja por dificuldade do professor, seja por desinteresse do aluno. No entanto, a 

competência leitora precisa ser incentivada para que os alunos desenvolvam a 

capacidade de questionar os materiais que lhe são apresentados, seja na escola ou 
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na sociedade, ou seja, formar indivíduos capazes de ler de forma crítica, o que vai 

além de atribuir significados, exigindo um posicionamento frente aos textos.  

Sabe-se que é através da leitura que o educando desperta para a interpretação 

dos fatos, para, a partir disso, sentir-se estimulado a desenvolver a aprendizagem, 

posto que a leitura se encarrega de amadurecer o intelecto. A escola se torna, então, 

um ambiente privilegiado para a aquisição do conhecimento e, às vezes, apresenta-

se como única opção do aluno de ter acesso a variedades textuais, seja por 

desconhecimento de outros meios ou por impossibilidade financeira para a aquisição 

de obras mais significativas. Porém, um dos maiores desafios da escola atualmente, 

tem sido  redimensionar o trabalho com a linguagem numa perspectiva de interação 

social, no qual o texto possa ser tomado como evento comunicativo, no sentido de 

que a leitura seja vista, como afirma Solé (1998, p. 21), “como objeto de conhecimento 

em si mesmo e como instrumento necessário para a realização de novas 

aprendizagens”, passando a proficiência leitora a ser um fator essencial para a 

aprendizagem de todos os demais conhecimentos, demandados pelos diversos 

contextos sociais do educando.  

O que se pretende é que a dinâmica do trabalho pedagógico com a leitura e a 

compreensão textual, na escola, promova a capacidade discursivo-reflexiva do 

educando, para que ele possa atuar criticamente nas mais diversas situações de uso 

da linguagem, tornando-se capaz de discutir, analisar, contestar sobre verdades tidas 

como absolutas, comparar pontos de vista, bem como usar a argumentação na 

resolução de conflitos, nas mais diversas situações que surgem no cotidiano. No 

entanto, muito se tem refletido em torno do trabalho com texto e leitura no contexto 

escolar, como também as grandes dificuldades pelas quais passam os docentes nas 

aulas de leitura, na tentativa de fazer o aluno ler e compreender os textos que lhes 

são apresentados pelas matérias escolares, principalmente os textos dos livros 

didáticos. O que se vê são alunos desmotivados e atividades de leituras enfadonhas 

e sem sentido, num contexto que não promove a motivação e o prazer pela leitura dos 

textos escritos que são propostos nas atividades didáticas. Essas dificuldades são 

demonstradas também nos resultados apresentados pelas avaliações externas as 

quais apontam que a maioria dos educandos, apresentam nível insuficiente de leitura 

na educação básica. Tal fato chama a atenção para a necessidade de se ter um olhar 

mais investigativo, na busca de encontrar estratégias mais eficientes para o ensino de 

leitura. 
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A prática de leitura no Brasil é uma atividade incipiente. Luckesi (2001) aponta 

que durante o Período Colonial a leitura era tida como um instrumento de divisão de 

classes, entre senhores e escravos. Segundo o autor, “aos senhores era assegurado 

esse direito; aos outros, que na sua cultura de origem certamente já o exerciam, era 

usurpado este mesmo direito, em nome da superioridade da raça” (idem p. 127). Os 

conteúdos destinados ao público em geral passavam pelo crivo dos grupos 

dominantes que selecionavam as informações a fim de evitar o questionamento da 

ordem e dos seus interesses. Consequentemente, a leitura da realidade, na visão dos 

dominados, tornava-se inviável quando confrontadas com a leitura seletiva a eles 

apresentada. Tal prática continuou no decorrer da história do Brasil, onde “as 

discriminações continuam em relação aos sujeitos aos quais é reconhecido, na prática 

e não apenas nas leis, o direito de ler” (LUCKESI, 2001, p. 29). O processo de 

alienação estabelecido na história do Brasil resiste até hoje, porém em nova 

formatação. A televisão e o cinema, com programas na sua maioria importados dos 

países hegemônicos, veiculam o conteúdo de “leitura de realidade” que a eles 

interessa, a fim de manipular e instrumentalizar a sociedade em geral. No entanto, 

essa manipulação com suas redes ideológicas, que só mantém o status que separa 

“senhores” e “servos” não pode mais ser admitida na sociedade atual (LUCKESI, 

2001). Cabe aqui o que diz Assumção (2009), 

 
A leitura é uma prática a exigir, principalmente, que não sejamos 
homens-massa1. A leitura – e leitura no sentido amplo de ler o mundo, 
de ler imagens, de ler palavras – nos impõe a necessidade de uma 
relação ativa, de construção, de comprometimento e de 
responsabilidade com uma visão própria de mundo (autonomia) (p.47). 

 

O autor complementa afirmando que se o leitor do século passado dispunha de 

muitos suportes de leitura, imagine-se o de hoje onde o texto escrito é apenas um 

deles, tendo que disputar com outros suportes mais eficientes e que não necessitam 

de esforço para serem lidos, onde as leituras são colocadas de fora para dentro na 

cabeça do leitor e do espectador. 

 

 
1
 Conceito criado por Ortega y Gasset (1983) que define o homem-massa como um “bárbaro que 

ascendeu pelo alçapão da história e que vive na cultura como em estado de natureza. Trata-se de um 
estado extrativista, a coletar os frutos da cultura, como se esses nascessem gratuitamente e fizessem 
parte, naturalmente, do mundo” (ASSUMÇÃO, 2009). 
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Hoje se lê (ouve e se vê muito) com muito menos esforço de 
decodificação. A falta de “esforço” [...] aparece aqui denunciando que 
esse tipo de homem é um homem-massa, um leitor-massa, cuja 
cabeça está cheia de ideias inercialmente recebidas, 
heteronomamente vividas. A função vital do livro – e da leitura – é 
ameaçada mais do que pelo grande número de livros e textos 
circulando, mas pela maneira como o leitor se relaciona com eles: 
inercialmente, ou seja, de forma heterônoma, em vez de maneira 
autônoma, autêntica, como seria a leitura de um leitor vital [...] 
(ASSUMÇÃO, 2009, p. 53). 

  

 O pensamento de Assumção corrobora o de Freire (1987) quando este 

afirmava que através da leitura poderia haver a emancipação dos homens, ou seja, 

um salto da condição de espectador do mundo para agente transformador. Sua 

preocupação era a de evidenciar o processo pelo qual os homens se apropriavam do 

conhecimento e da identificação do contexto em que está inserido a fim de transformar 

a realidade.  

 
Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, 
“descodificando-o” criticamente, no mesmo movimento da consciência 
o homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua 
experiência. [...] A consciência do mundo e a consciência de si 
crescem juntas e em razão direta; uma é a luz interior da outra, uma 
comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca correlação entre 
conquistar-se, fazer-se mais si mesmo, e conquistar o mundo, fazê-lo 
mais humano (FREIRE, 1987, p. 04). 

 

 No que diz respeito à escola, Freire (1992) acrescenta que, se do ponto de vista 

das classes dominantes a tarefa da escola é o de reproduzir sua ideologia, 

preservando o status quo, essa tarefa não encerra o papel da escola, que deve ser o 

de transformar a sociedade, desocultando o real. Diante disso, a leitura precisa ser 

vista como sendo um complemento para a vida, que deve vir de casa, aperfeiçoar-se 

na escola e contribuir para todas as áreas da vida do indivíduo englobando os 

diferentes paradigmas que o universo da leitura abrange. A leitura é uma atividade 

interativa que envolve fundamentalmente os processos de inferência, compreensão e 

reflexão. Ler é muito mais que decodificar palavras e neste processo o leitor tem o 

papel de construtor utilizando-se de estratégias como seleção, antecipação e 

verificação para construir o sentido do texto. O ato de ler “é um ato de produção e 

apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo” (MARCUSCHI, 2008, 

p.228), não se pode confundir com uma ação mecânica em que o leitor vai ao texto 

para extrair conteúdo ou uma determinada informação. 
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Diante disso, pensando a escola como lugar de desenvolvimento da leitura, 

Lajolo (2009) afirma que ler ultrapassa a leitura escolar, constituindo-se como uma 

habilidade construída a partir da vivência de mundo do leitor. Isso significa dizer que 

a ação de ler é um processo dinâmico e reflexivo, sendo a decodificação apenas um 

dos procedimentos utilizados na leitura, e, como diz Freire (1989, p. 35), “não basta 

saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no 

seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse 

trabalho”. Assim sendo, a leitura deve ser vista, também, como um estímulo à 

aprendizagem, devendo, portanto, serem incluídos no currículo escolar além dos livros 

literários, as revistas em quadrinhos, poesias, imagens, músicas, teatro, cinema, a fim 

de que o aluno perceba que não apenas os livros desenvolvem e proporcionam o 

gosto pela leitura. Isso vem a ser o que caracteriza o multiletramento. A esse respeito, 

Silva (2016) afirma que 

 

Isso não significa que não seja mais necessário ensinar gramática ou 
que os textos literários canônicos tenham perdido seu valor. Na 
verdade, eles são tão importantes quanto antes; o que deve ser 
considerado é que apenas esses conhecimentos podem não ser 
suficientes [...] uma vez que os novos ambientes de comunicação 
apontam para uma revisão e suplementação de antigas práticas, a 
exemplo da escrita de e- mails, da postagem em redes sociais, ou de 
mensagens de texto que estão sujeitas a novas convenções da 
escrita, são muito mais fluidas e abertas, assemelhando-se mais à fala 
do que à escrita (p. 16). 

 

Diante dessas constatações, torna-se necessário sensibilizar os educandos de 

que através do hábito da leitura o homem pode tomar consciência das suas 

necessidades, promovendo assim a sua transformação e a do mundo, enriquecer o 

vocabulário, aprender a se comunicar com mais eficiência, adquirir novos 

conhecimentos, desenvolver a capacidade de argumentar, além de facilitar a escrita, 

estimular os pensamentos abstratos e a imaginação. Desenvolver o hábito da leitura 

torna-se um desafio também para os professores, que, muitas vezes, são vencidos 

pela desmotivação, pela falta de estímulos vindos da família, da sociedade e até da 

escola, que não proporcionam as oportunidades necessárias. Isso se deve a diversos 

fatores e entre eles estão a falta de estrutura, materiais didáticos, paradidáticos, a falta 

de preparo do próprio professor para formar leitores, dentre tantos outros problemas 

encontrados na escola. 
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Outro ponto importante é a transformação advinda com o uso dos recursos 

tecnológicos pelos adolescentes e pela sociedade em geral. Esses jovens preferem 

ler textos curtos e objetivos na internet, com o uso de celulares, tablets e notebooks. 

É uma leitura rápida, reduzida, segmentada, mas, mesmo assim, é leitura, o que 

significa dizer que a leitura em si não foi deixada de lado, porém, o antigo formato, 

complexo, extenso, na maioria das vezes não é agradável para esses jovens. Sendo 

assim, quando a escola e o professor se utilizam de diferentes recursos tecnológicos, 

bem como estratégias diferenciadas para o ensino de leitura para atrair o educando, 

permitem o desenvolvimento dessa habilidade importante para toda a vida, aguçando 

o prazer proporcionado pela leitura, além de incentivar a pesquisa e a produção 

textual. Quando o discente entende que a leitura lhe permite ter uma visão de mundo 

seu ponto de vista para com a leitura se modificará; ele compreenderá que lendo 

desenvolverá seu senso crítico, sua visão moral e social e que, ampliando seu 

pensamento, passará a ser o autor de sua história e não apenas um figurante excluído 

dos direitos e decisões no meio social. 

 

2.2.2 O ensino-aprendizagem de leitura crítica 

 

Muito se tem falado em desenvolver a leitura crítica do educando. Mas como 

promover, na prática, atividades de leitura que despertem a criticidade? O que vem a 

ser consciência crítica? Para Freire (1992), é a curiosidade epistemológica, ou seja, é 

conseguir despertar no educando posicionamentos sobre temáticas que envolvam a 

realidade, pois,  

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 
fazemos (p.15). 

 

O autor acrescenta que proporcionar a apreensão da realidade concreta seria, 

em princípio, uma prática educativa que envolvesse o processo de ensinar 

aprendendo e aprendendo a ensinar. É perceber o educando como um sujeito que, 

ao aprender, também ensina. Nesse sentido, afirma que  
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Não há docência sem discencia, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a 
alguém.  (FREIRE, 1992, p. 12) 

 

Daí a importância de reconhecer o aluno como um sujeito ativo que precisa ser 

valorizado, pois é ele quem constrói os significados do texto, a partir de seu repertório 

sobre o assunto. Falando sobre a formação de leitores, Kleiman (2005, p. 51) destaca 

que “o professor além de ser plenamente letrado, é claro, precisa ter os 

conhecimentos necessários para agir como um verdadeiro agente social”. A esse 

respeito, Silva (2004 apud BALICK et al., 2011, p.06) complementa que além de 

conhecer bem o material a ser lido, o professor deve saber como abordá-lo a fim de 

que a leitura não se torne apenas uma forma de preencher o tempo da aula, onde são 

distribuídos os livros sem que o aluno saiba o porquê de estar lendo. É preciso ter o 

cuidado para que a tarefa de ler não se torne mecânica, e resulte em falta de 

compreensão do que se leu.  

 

A leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a 
mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me 
vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho no puro encalço da 
inteligência do texto como se fosse ela a produção apenas de seu 
autor e de sua autora (FREIRE, 1992, p. 30). 
 

O pensamento de Freire é o mesmo de Leffa (1996) quando este afirma que o 

leitor pode até não se permitir ser tocado por um texto, mas ele não é um elemento 

passivo, que apenas extrai significado do texto, ao contrário, ele “caracteriza-se por 

ser ativo, atribuir significado, fazer previsões, separar amostras, confirmar e corrigir 

hipóteses sobre o texto” (p. 15). O aluno precisa ter prazer na leitura, compreendê-la, 

absorvê-la e dar-lhe significado. “O conteúdo não se transfere no texto para o leitor, 

mas antes se reproduz no leitor. O significado não está na mensagem do texto, mas 

na série de acontecimentos que o texto desencadeia na mente do leitor” (LEFFA, 

1996, p. 16). Ressalta-se a importância da interação entre leitor e texto, pois as 

experiências vividas pelo leitor são essenciais para a compreensão do texto lido. 

Diante disso, a proposta de intervenção em sala de aula deve cumprir o papel de levar 

o aluno a refletir sobre sua realidade social através de leituras diversas que os levem 

a questionar os problemas sociais. O desenvolvimento da leitura é um trabalho 
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singular e precisa ser organizado. No entanto, a leitura não pode se dar apenas 

através de textos escritos ou literatura canônica. De acordo com as orientações a Base 

Nacional Comum Curricular/BNCC, a leitura deve ser 

  

Tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao 
texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, 
esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e 
ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 
digitais (BRASIL, 2018). 

 

Segundo Kleiman (2005), no desenvolvimento das competências leitoras deve-

se adequar os métodos à situação e às características do educando, além de trabalhar 

a contextualização dos gêneros textuais sugerindo a reprodução das características 

da prática em uma situação original em sala. A autora sinaliza a importância da 

inclusão de novos gêneros e práticas sociais na escola, considerando a utilização de 

recursos tecnológicos afim de promover o envolvimento dos alunos. Esses recursos 

ajudam a rever, ampliar e modificar as práticas pedagógicas transformando-as em 

novas formas de ensinar e aprender. Quanto ao professor, este deve desenvolver 

ações que provoquem a descoberta de saberes, técnicas, estratégias, tradições e 

representações sobre a leitura. Porém, alguns educadores sem o devido 

conhecimento sobre a análise do discurso, estacionam suas aulas apenas nas 

prescrições normativas e nas propostas do material didático, sem nenhum 

questionamento sobre as possíveis falhas nessas ferramentas. Nesse sentido, ao 

realizar a escolha do material a ser lido, o professor deve levar em conta o gosto do 

aluno, mas além disso, buscar valorizá-lo e agregá-lo ao gosto literário dele mesmo e 

aos vários recursos tecnológicos existentes, visto que esse prazer pode servir como 

conexão para incluir leituras mais complexas de maneira atrativa. Como relata Lerner 

(2002), 

 

O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas 
sujeitos que possam ‘decifrar’ o sistema de escrita. É - já o disse – 
formar leitores que saberão escolher o material escrito adequado para 
buscar a solução de problemas que devem enfrentar e não alunos 
capazes apenas de oralizar um texto selecionado por outro. O desafio 
é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos 
possíveis que a literatura nos oferece, dispostas a identificar-se com o 
semelhante ou a solidarizar-se com o diferente e capazes de apreciar 
a qualidade literária (p.27). 
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Voltando o olhar, especificamente, para os adolescentes, a BNCC preconiza 

que o trabalho com a leitura no Ensino Fundamental II deve compreender as 

dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, levando em conta 

características do gênero e suporte do texto, de forma a proporcionar uma leitura 

autônoma, com objetivos bem definidos e relacionada a temas familiares. Deve-se 

estabelecer relações entre o texto e os conhecimentos prévios do aluno, bem como 

suas vivências, valores e crenças (BRASIL, 2018). Quanto ao aluno, as novas 

diretrizes esperam que ele seja capaz de: 

          

Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades 
em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 
informação, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da 
Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas práticas de linguagem 
próprias da cultura digital, transmutação ou reelaboração dos gêneros 
em função das transformações pelas quais passam o texto [...], novas 
formas de interação e de compartilhamento de textos/ 
conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que passa 
a ser também produtor, dentre outros, como forma de ampliar as 
possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os novos 
e os multiletramentos (BRASIL, 2018, p. 74). 

 

Espera-se ainda que o aluno se mostre receptivo aos novos modelos de texto 

que rompam com suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se, no entanto, em seu conhecimento sobre gêneros e as marcas 

linguísticas. Diante disso, ao ensinar para estudantes do ensino fundamental, é 

importante que a escola considere suas expectativas, seus interesses, sua forma de 

expressão, enfim, seu universo imediato, porém deve possibilitar-lhe aprofundar seus 

conhecimentos para sair do senso comum, tornando-se um ser reflexivo. É 

necessário, portanto, discutir o trabalho com leitura numa perspectiva da linguística 

sociointeracionista, voltado para o uso social da linguagem que venha a priorizar os 

conhecimentos prévios do aluno numa abordagem de interação texto-leitor-contexto 

e o papel de importantes estratégias que lhe permitem construir e/ou inferir os sentidos 

escondidos nos textos que circulam. Sobre as possíveis estratégias para o ensino de 

leitura, serão tratadas mais especificamente a seguir. 
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2.2.3 Estratégias de leitura para a construção de sentidos 

 

 O ato de ler representa um encontro subjetivo onde histórias de vida se 

entrelaçam. “É um ato de produção e apropriação de sentido que nunca é definitivo e 

completo. [...] Pensamos com categorias e esquemas e não com as sensações” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 228). Assim, entende-se a ação de ler como um processo 

reflexivo e dinâmico ao mesmo tempo. A decodificação é apenas um dos 

procedimentos que se usa para ler, uma vez que a leitura integral envolve uma série 

de estratégias para a construção do sentido. Oliveira (2010, p. 71) afirma que “essas 

estratégias são ações procedimentais estreitamente vinculadas aos conhecimentos 

prévios dos estudantes, as quais precisam ser abordadas em sala de aula” como um 

procedimento extremamente relevante que o professor não pode deixar de ensinar, 

sobretudo, porque contribuem proficuamente no processo de leitura. Colomer e 

Camps (2002) dizem que a escola e o professor por vezes baseiam o ensino de leitura 

em uma série de atividades que se supõe ensinarão ao aluno como ler, mas, é comum 

escolherem, como materiais de leitura, pequenos fragmentos de texto ou palavras 

soltas, ou se mandar ler em voz alta com a atenção centrada naqueles aspectos que 

serão valorizados e corrigidos prioritariamente: “a precisão na soletração, a pronúncia 

correta, a velocidade de “fusão” dos sons pronunciados”. Esse modelo de leitura era 

chamado de processamento ascendente2 (idem p.29). Entretanto, pelo que se sabe 

hoje, alguns desses mecanismos não mais fazem parte do ato de ler, pois há muitos 

outros mecanismos que intervém na compreensão de um texto escrito. São todos 

aqueles que formam o que foi chamado de processamento descendente3, que parte 

da mente do leitor ao texto, ou seja, utiliza o conhecimento contextual. “Torna possível, 

por exemplo, decidir se uma frase como “já nos veremos!” contém uma ameaça ou 

uma expressão de esperança” (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 30). 

 

Quando se lê um texto com significado não se leem as letras, as 
palavras e as frases que o compõem do mesmo modo que se fossem 
apresentadas isoladamente e, inclusive, a velocidade da leitura de 
uma frase depende do contexto à sua volta (ADAM; STARR, 1982 
Apud COLOMER; CAMPS, 2002, p. 30). 

 
2 Esse modelo supõe que o leitor começará por fixar-se nos níveis inferiores do texto (os sinais gráficos, 

as palavras) para formar sucessivamente as diferentes unidades linguísticas até chegar aos níveis 
superiores da frase e do texto (COLOMER; CAMPS, 2002). 
3 São todos os mecanismos que atuam da mente do leitor ao texto. Permite ao leitor resolver as 
ambiguidades e escolher entre as interpretações possíveis do texto. 
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 Por outro lado, não se chega ao significado de um texto através do significado 

de palavras isoladas, nem com seu sentido literal. O significado se constrói a partir da 

relação entre as palavras e a frase em que aparece, bem como um parágrafo pode 

conter a ideia central de um texto ou ser apenas um simples exemplo segundo sua 

articulação no discurso. Assim, durante a leitura, o leitor deve raciocinar e inferir de 

forma contínua. Isto é, deve captar os significados que não estão explícitos no texto, 

mas que são dedutíveis como: informações que se pressupõe e relações implícitas 

entre os elementos do texto (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 31). O que o leitor vê no 

texto e o que ele mesmo traz são dois subprocessos simultâneos e em estreita 

interdependência. Essa visão do processo constitui o que se chama de modelo 

interativo de leitura na medida em que o texto proporciona apenas uma das fontes de 

informação devendo a outra vir dos conhecimentos prévios do leitor, considerado um 

sujeito ativo que, durante a leitura, reconstrói o significado do texto em uma relação 

dialética (ADAM; STARR, 1982 Apud COLOMER; CAMPS, 2002, p. 31).  

 O processo de compreensão leitora pode ser resumido segundo o modelo 

citado por Mayer (1985 Apud COLOMER; CAMPS, 2002, p. 33). Inicia-se com a 

percepção através da captação de estímulos com o uso dos sentidos, como acontece 

com a música, palavras escritas ou a luz de um semáforo, a depender do que o leitor 

deseja perceber. Os estímulos percebidos devem ser retidos através da memória. 

Essa faculdade humana é essencial em qualquer processo de obtenção e elaboração 

de informação. O último processo ocorre através de esquemas de conhecimento ou 

representação do mundo, que organizam o conhecimento e o modo de usá-lo. Esses 

esquemas permitem prever, contrastar e interpretar qualquer informação e a partir 

deles, tudo o que se sabe vai se reorganizando diante da incorporação de novas 

informações. Essa teoria pode ter uma grande incidência no âmbito educativo, já que 

“não serve unicamente para descrever o modo como se recebe e se armazena a 

informação da memória, mas também como se pode favorecer as aprendizagens” 

(Idem p. 35). Assim, a compreensão leitora consiste no processamento da informação 

de um texto com a finalidade de interpretá-lo, a partir dos conhecimentos prévios do 

leitor e das informações contidas no texto. O processo de construção do significado 

parte inicialmente da formulação de hipóteses que são ativadas a partir dos 

conhecimentos que se tem sobre o assunto.  
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O leitor progride ao longo do texto por meio da previsão de que 
sequências ou frases são esperáveis no que está lendo, as frases 
orientarão as hipóteses sobre as palavras que têm mais possibilidades 
de aparecer nesse contexto, as palavras limitarão os morfemas 
possíveis e estes permitirão antecipar as letras. Contudo, na realidade, 
a maior parte do significado que o leitor constrói tem que ser inferida, 
ou seja, é necessário lançar hipóteses também sobre a informação 
não explícita (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 37). 

 

Logo em seguida, ocorre a verificação das hipóteses e das inferências, que 

devem ser confirmadas. Após a confirmação, o leitor as integrará em seu sistema de 

conhecimentos para daí construir o significado global do texto. Em suma, é necessário 

que o leitor possua um mecanismo de avaliação da nova informação, estabelecendo 

relação entre o que o texto diz e o seu conhecimento de mundo, bem como seus 

propósitos ao ler. É interessante para o professor conhecer os estudos de Collins e 

Smith (1980 Apud COLOMER; CAMPS, 2002, p. 47) que indicam as possíveis 

soluções para os erros mais comuns de leitura. São elas: - descartar a incoerência, 

optando por ignorar o erro ao avaliar que algum elemento não é imprescindível à 

compreensão do texto; - esperar que o texto traga alguma informação nova a fim de 

reorientar a compreensão; - abandonar hipóteses falsas e buscar explicações 

alternativas; - retroceder na leitura buscando situar o elemento discordante e por fim, 

buscar uma solução exterior ao texto, através de consultas a outras pessoas, 

dicionários ou outros livros. Os estudos de Graves e Graves (1995) baseiam-se na 

experiência de leitura com andaimes, termo proposto pela primeira vez por Bruner 

(2002). Nesse modelo, são apresentadas aos alunos, uma série de atividades 

desenhadas para assistir um grupo particular a ler com sucesso, entender e apreciar 

uma seleção de textos. Para os autores,  

 

A menos que os estudantes façam alguma tarefa desafiadora, a 
menos que eles estejam querendo correr alguns riscos e obter retorno 
pelos seus esforços, existe pouco espaço para a aprendizagem. De 
maneira a se desenvolverem como leitores, as crianças precisam ter 
alguns desafios, mas eles também precisam ter o necessário apoio ou 
andaimagem para enfrentarem esses desafios (idem, s/p). 
 

 
A proposta consiste em duas grandes fases: a fase de planejamento e de 

implementação. Na primeira fase, o professor deve considerar os alunos, a seleção 

do texto e o propósito que ele deseja alcançar com a leitura. A fase seguinte, a da 

implementação, devem ser aplicadas atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura, 



38 

 

todas organizadas de acordo com os propósitos que se quer atingir. O objetivo desse 

modelo de atividade é “fazer todo o possível para assegurar que o estudante tenha 

uma experiência de leitura bem-sucedida”, ou seja, onde os alunos entendam e 

aprendam com o texto, levando-os a compreender que alcançaram os objetivos 

propostos. Portanto, é utilizando-se das diversas estratégias que se torna possível, ao 

leitor, confrontar informações, checar ideias e confirmar ou não a eficácia do seu 

pensamento lógico em relação ao texto lido, permitindo-lhe aceitar ou refutar 

especulações realizadas durante o processo de leitura. A esse respeito, Solé (1998, 

p. 23) afirma que,  

 

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as 
habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, 
ideias e experiências prévias; precisamos nos envolver 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 antes mencionadas.   

 

Solé (1998, p. 45) complementa que pode acontecer de que o texto não 

apresente nenhuma novidade ao que já se sabe sobre o assunto lido, ou que a 

informação não seja tão nova ou esteja tão mal organizada que os conhecimentos 

prévios não sejam suficientes para abordá-la. Nesse caso, nada se aprende. Quando 

acontece de o leitor compreender e integrar a nova informação, seja por seu grau de 

clareza ou coerência, fica evidente que esse processo requereu uma atividade mental 

construtiva intensa, além de sua disponibilidade para ir a fundo “desentranhar a 

informação e discernir o essencial”, ocorrendo então a “memorização compreensiva”. 

Essa memorização faz com que a possibilidade de se utilizar o conhecimento 

integrado para a resolução de problemas seja muito elevada (ibidem). 

Dessa forma, a leitura passa a ser compreendida num sentido amplo, 

independente do contexto escolar, ultrapassando as barreiras do texto escrito, 

permitindo compreender e valorizar melhor cada passo do aprendizado das coisas, 

cada experiência, tendo em vista que ler bem depende muito das condições reais de 

existência do sujeito e de suas convicções acerca da importância do ato de ler. 

Portanto, é de suma importância desenvolver no aluno, desde a mais tenra idade, uma 

cultura de leitura, pois só assim, ao crescer, ele será um formador de opinião em 

qualquer ambiente em que estiver.  
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2.3. TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Vive-se, atualmente, uma evolução tecnológica onde todos os dias surgem 

novidades que influenciam pela quantidade de informações divulgadas, de forma 

rápida e prática. O acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais criou 

entre os povos uma interação jamais vista na história. As inovações trazidas e seus 

impactos nas práticas sociais de leitura e escrita permitem refletir sobre a emergência 

de se trabalhar os gêneros digitais em sala de aula e, para tanto, deverá ocorrer uma 

mudança na postura do professor, no que tange à sua prática pedagógica, bem como 

de todos os outros atores que compõem a escola. Diante dessas mudanças, as 

práticas letradas que norteiam as relações sociais precisam ser readequadas de modo 

geral. A BNCC aponta que 

 
as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por 
diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por 
meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com 
os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, 
estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais 
e éticos (BRASIL, 2018, p. 63).  

 

A proposta da BNCC de que se introduza as tecnologias digitais em sala de 

aula surge como um recurso para o desenvolvimento de competências necessárias 

para o ensino aprendizagem de modo geral. Esta base preconiza um ensino 

contextualizado a fim de proporcionar uma melhoria nos índices de aprendizagem, já 

que a introdução das tecnologias uniria o ensino com a realidade do aluno, que já está 

inserido na cibercultura. Sabe-se, no entanto, que para significar o mundo as pessoas 

precisam ter o domínio da linguagem, bem como saber utilizá-las nas diferentes 

práticas sociais do seu cotidiano. Para que isso ocorra a contento, faz-se necessário 

conhecer as novas modalidades textuais presentes no dia a dia e os meios nas quais 

a língua está sendo propagada (ANDRADE, 2016). Vários estudos mostram que o uso 

das tecnologias no processo de ensino tem se mostrado eficiente e promissor, na 

medida em que possibilita ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências 

compatíveis com as demandas sociais (MORAN, 2013; KENSKI, 2013; ROJO, 2015).  

Barton e Lee (2015) afirmam que os professores variam em seu conhecimento 

e confiança nas novas tecnologias e ao decidir sobre os usos pedagógicos das 
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tecnologias cotidianas, eles podem refletir constantemente sobre suas próprias 

relações com as novas mídias dentro e fora do contexto da sala de aula, além de ter 

que aceitar a perícia dos alunos em algumas áreas e respeitá-la. Os autores 

complementam que, 

Há uma progressão no fato de que, inicialmente, os professores 
podem introduzir novas tecnologias para funcionar dentro das práticas 
já existentes e, em seguida, veem novas possibilidades nas 
virtualidades do veículo e começam a usá-lo para novos propósitos, 
os quais, por fim, são transformados em novas práticas (Idem, p. 215).  

 

 Pensando na realidade de alguns professores e alunos, Bacich, Tanzi Neto e 

Trevisani (2015) observam que há diferentes realidades no país, onde há escolas 

onde as tecnologias estão presentes em maior intensidade, com certa obrigatoriedade 

de uso por parte dos docentes e outras onde não há a presença ou uso de tais 

tecnologias. Nessas realidades, é possível incentivar o uso das tecnologias digitais 

em diferentes modelos, não apenas substituindo recursos já existentes, mas 

mantendo aquilo que sustenta o ensino da escola em questão. Não adianta querer 

mudar, da noite para o dia, toda uma cultura escolar. O objetivo é que, gradativamente, 

o professor planeje atividades que possam atender às necessidades da turma. 

Juntamente com essas diferenças, surgem as dificuldades que podem ser enfrentadas 

por alguns professores, em adaptar suas aulas (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 

2015).  

 Essa nova forma de aprendizagem se caracteriza por ser dinâmica, 

participativa, descentralizada do educador e pautada na autonomia, nos interesses de 

cada um dos educandos, fazendo surgir novos processos de leitura, escrita e 

compreensão de textos que tem se estabelecido cotidianamente. Cria-se, assim, um 

novo ambiente de autoria e produção de conteúdo (ANDRADE, 2016). Por ser um 

meio de comunicação instantânea, provavelmente requer do professor maior controle 

quanto ao fluxo de informações, no entanto, isso facilita o trabalho pedagógico na 

medida em que o aplicativo acumula as mensagens, tornando possível aprender a 

qualquer tempo e em qualquer lugar. Nesse ambiente, os alunos se comunicam com 

qualquer pessoa, em qualquer lugar, com diferentes graus de instrução, onde as 

pessoas usam a língua de diferentes formas, originando diferentes práticas de 

letramento, situadas dentro de relações sociais mais amplas. Soares (2002) atribui 

essa habilidade ao letramento digital, pois “o texto eletrônico é fugaz, impermanente 
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e mutável; é pouco controlado porque é grande a liberdade de produção de textos na 

tela” (p. 12). Ainda segundo a autora, 

 
Pode-se concluir que a tela como espaço de escrita e de leitura traz 
não apenas novas formas de acesso à informação, mas também 
novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas 
maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, isto é, um 
novo estado ou condição para aqueles que exercem práticas de 
escrita e de leitura na tela (SOARES, 2002, p.10). 

  
Portanto, práticas de letramento devem ser vinculadas aos aspectos sociais 

dos alunos, a fim de que ocorram transformações no ensino aprendizagem, 

agregando toda a diversidade cultural multissemiótica às práticas escolares. Antunes 

(2003, p.111) orienta que o que se deve pretender sempre é “ampliar a competência 

do aluno para o exercício cada vez mais pleno, mais fluente e interessante”.  A escola 

deve ter também como objetivo formar pessoas capazes de compreender os 

diferentes textos e é preciso que se empenhem para que os educandos tenham 

acesso a vários tipos de informação escrita e não escrita como filmes, imagens, 

vídeos, histórias em quadrinhos, música, para despertar o prazer pela leitura. 

Estimulando a leitura prazerosa, têm-se leitores não somente de livros simples e fácil 

de entender, mas também leitores autossuficientes em relação a suas próprias 

escolhas. É nesse contexto que Cope e Kalantzs (2000 apud TAVARES; MORAIS, 

2016) reforçam que a pedagogia dos multiletramentos é necessária para a criação de 

situações de aprendizagens que despertem a sensibilidade dos alunos. Conforme 

aponta Kenski (2012, p.138), 

 
O ambiente digital não substitui as formas orais e impressas com as 
quais tradicionalmente os professores ensinam, sobretudo, transforma 
acrescenta novas dimensões, novos sentidos e novas percepções ao 
modo como essas formas de expressão e comunicação são usadas 
para finalidades educacionais.  

 

Juntamente com o surgimento de novos suportes e novos recursos, surgem 

novos leitores. O suporte em que o texto se encontra influencia no surgimento de 

novos gêneros de escrita, e o leitor tem a possibilidade de ampliar seu leque de 

leituras. No entanto, nas propostas de atividades de leitura através das tecnologias, 

em rede, a responsabilidade do professor amplia-se, pois,   
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Em um mundo que muda rapidamente, o professor deve auxiliar seus 
alunos a analisar criticamente as situações complexas e inesperadas 
informadas pelas mídias; a desenvolver suas criatividades; a utilizar 
outros tipos de “racionalidades”: a imaginação criadora, a 
sensibilidade táctil, visual e auditiva entre outras. O respeito às 
diferenças e o sentido de responsabilidade são outros aspectos que o 

professor deve trabalhar com seus alunos (KENSKI 2012, p. 89).  
 

Nesse sentido, as novas tecnologias têm facilitado a coleta e análise das 

informações sobre a aprendizagem, o que facilita a personalização das atividades a 

serem desenvolvidas, que devem considerar o que o aluno está aprendendo, suas 

necessidades, dificuldades e evolução – ou seja, significa centrar o ensino no aprendiz 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). Considerando a dimensão da evolução 

tecnológica, bem como a demonstração de afinidade dos jovens, o letramento digital 

ganhou espaço por se configurar potencializado diante das comunicações, interações 

e informações do mundo moderno. Rojo (2013, p. 138) afirma que alguns objetos 

existentes no mundo digital são bem relevantes, pois “podem ser essencialmente 

interessantes para determinadas situações de aprendizagens” além de transformarem 

a forma como alunos e professores comunicam suas ideias e a maneira como 

aprendem e ensinam. No entanto, para que essas mudanças aconteçam, faz-se 

necessário uma reflexão mais profunda sobre a utilização da tecnologia dentro de sala 

de aula. De nada adiantam novas ferramentas se o trabalho feito com elas não mudar.  

O que precisa ser mudada é a abordagem, o modo como são desempenhadas as 

atividades, para que se tire o máximo proveito das novas tecnologias como forma de 

se produzir conhecimento. 

Diante do exposto, percebe-se que a chegada da internet veio proporcionar 

uma mudança no ensino. Se bem utilizada, favorece o sucesso e uma nova conduta, 

pautada nas novas tecnologias e suas ferramentas de uso, promovendo outro olhar 

para o ensino aprendizagem. A partir dessa reflexão, é possível perceber as novas 

tecnologias como apoio às disciplinas, na medida em que oferece várias ferramentas, 

softwares e diversos gêneros digitais. Esses conteúdos podem ser explorados como 

suporte de conteúdo e leitura, auxiliando na construção do conhecimento dos alunos. 

Conclui-se essa discussão com Antunes (2003, p. 35) que afirma que os 

procedimentos concretos para levar essas discussões à prática na sala de aula, serão 

pensados dia a dia, inventados e reinventados, conforme as circunstâncias 

particulares de cada situação, de cada meio geográfico e social. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este item apresenta os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa 

e está organizado da seguinte forma: primeiramente, será apresentada a natureza da 

pesquisa, a metodologia adotada. Em seguida, a caracterização do universo da 

pesquisa enfatizando o campo no qual se realizou a investigação, os participantes, a 

ambientação da pesquisa, a constituição do corpus e os instrumentos que permitiram 

a coleta de dados, especificando as técnicas que possibilitaram coletar as 

informações.  

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Para a realização deste estudo, partiu-se do pressuposto de que a leitura 

realizada nas escolas, ao longo do tempo, tem mostrado a ênfase dada à 

decodificação em detrimento de uma prática voltada para a interação entre os 

elementos essenciais ao ato de ler, quais sejam: autor, texto, leitor. Dessa maneira, 

questionar sobre a própria prática é um compromisso que o professor deve assumir 

buscando reforçar e desenvolver aspectos positivos a fim de superar as próprias 

deficiências e a de seus alunos. Para isso, ele deve se manter aberto a novas ideias 

e estratégias (BORTONI-RICARDO, 2008). 

 Partindo dessa compreensão e com o propósito de produzir conhecimentos 

para aplicações práticas direcionadas à solução de problemas específicos de 

resistência à leitura, buscou-se investigar, inicialmente, as contribuições teóricas nos 

estudos referentes à natureza das crenças, suas definições, tentando verificar as 

influências destas sobre o comportamento. Através das observações durante as aulas 

e das respostas dadas ao questionário, analisou-se se ações e a motivação dos 

sujeitos pesquisados, no intuito de identificar as semelhanças entre essas duas 

perspectivas de crenças, uma vez que as divergências entre as crenças dos alunos e 

a dos professores podem resultar no não aprendizado. Com essa visão, a Linguística 

Aplicada e os estudos das experiências e das crenças vêm buscando compreender 

os eventos vivenciados por professores e alunos, em contextos de ensino e 

aprendizagem, procurando entender o que acontece em sala de aula, do ponto de 

vista dos envolvidos.  
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Compreendemos que é preciso que os professores conheçam as suas crenças, 

bem como as dos seus alunos para, a partir de então, orientar sua ação na sala de 

aula, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento profissional e o sucesso da 

aprendizagem de seus alunos (MICCOLI, 2014; OLIVERIA, 2007). Assim sendo, o 

professor compreendendo suas ações enquanto mediador, dá-lhe a possibilidade de 

aperfeiçoamento profissional. Esse pensamento está em consonância com as bases 

dos estudos das experiências, levando-se em conta que esta pesquisa busca explorar 

os processos e dinâmicas que ocorrem em sala de aula, a partir de depoimentos de 

alunos e da visão da professora pesquisadora. O objetivo é revelar questões 

particulares do ambiente educacional a fim de compreender o processo de 

ensino/aprendizagem.  

Diante do exposto, esta pesquisa feita no âmbito educacional, pode ser definida 

como etnográfica, pois tem como foco os padrões de pensamento e comportamento 

humanos, utilizando-se de entrevistas, comparando opiniões, buscando interesses em 

comum e, ao final, escrever para um público interessado, pertencente ao mesmo 

contexto cultural. Um ponto importante nesse método é que a etnografia busca 

identificar a visão da realidade dos membros do grupo, com o intuito de construir 

conhecimento sobre a cultura de uma comunidade, partindo do ponto de vista de seus 

membros (PAIVA, 2019). A escolha deste método partiu do conhecimento das 

características culturais da comunidade investigada, por percebermos as 

transformações culturais ocorridas nos últimos anos com a incorporação de outras 

culturas de outras regiões do país, misto de rural e urbana, em virtude da migração 

sazonal dos homens em busca de trabalho. Marconi e Lakatos (2008, p.112) 

destacam que o objetivo dessa abordagem é “combinar o ponto de vista do observador 

interno com o externo e descrever e interpretar a cultura”. Portanto, segundo as 

autoras, esse processo implica em manter e desenvolver uma relação com as pessoas 

geradoras de dados e permanecer no campo o tempo suficiente para assegurar uma 

interpretação correta dos fatos observados. Nesse caso, o referido estudo conta com 

uma pesquisadora envolvida com seu objeto de estudo, que investiga uma realidade 

que não é estranha ao meio no qual está inserido.  

 Quanto à abordagem, esta pesquisa é de caráter qualitativo, pois tem como 

propósito “compreender, descrever e, algumas vezes, explicar fenômenos sociais, a 

partir de seu interior, de diferentes formas” (FLICK, 2007 apud PAIVA, 2019, p.13). De 

acordo com Oliveira (2016, p. 37), esse é “um processo de reflexão e análise da 
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realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.  Ou 

seja, essa abordagem pressupõe o estudo e a análise das práticas em seu ambiente 

natural, nesse caso, a escola, através de uma relação direta com o cotidiano dos 

sujeitos da pesquisa. Segundo a ótica de Bortoni-Ricardo (2008, p.32), ao referir-se 

às pesquisas qualitativas na área educacional, o docente associa o trabalho de 

pesquisa ao seu fazer pedagógico, “tornando-se um professor pesquisador de sua 

própria prática ou das práticas pedagógicas com as quais convive”. Minayo e Sanches 

(1993) concluem que a pesquisa qualitativa considera que o sujeito de estudo é um 

agente que vive em determinada condição social, pertencente a certo grupo social ou 

classe, possuindo suas crenças, valores e significados e, por isso, é um ser complexo, 

contraditório, inacabado e em permanente transformação.  

  Esta pesquisa é também descritiva, pois busca apresentar o fenômeno 

estudado a partir de observações, registros, análise e correlações entre os fatos e os 

fenômenos, sem manipulá-los (PAIVA, 2019). No caso específico deste estudo, 

buscou-se identificar e compreender as crenças de professores e alunos quanto ao 

ensino-aprendizagem da leitura, partindo-se das respostas dadas ao questionário 

semiestruturado, com vistas a “conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em 

estudo” (SEVERINO, 2013, p. 109). Esses dados foram utilizados para o fim 

específico de conhecer o perfil dos participantes e identificar suas crenças e opiniões 

sobre a leitura com o uso das tecnologias (Apêndice C e D). A turma escolhida foi o 

sétimo ano, do turno vespertino, onde a pesquisadora leciona a disciplina de Língua 

Portuguesa e os quatro professores dessa disciplina, que compõem o quadro 

funcional da escola. Os dados coletados na etapa inicial de caracterização da escola, 

da turma, da comunidade, dos alunos e professores, além das experiências da sala 

de aula, possibilitaram a construção do material didático que comporá a cartilha. A 

coleta de informações sobre a escola e o contexto em que se insere foram obtidos a 

partir das observações da pesquisadora durante os anos de trabalho na instituição.  

É também exploratória, pois, de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.51), 

tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto a ser investigado, 

orientando na fixação dos objetivos, que no presente caso é o de investigar as crenças 

dos professores e alunos, para a partir dos resultados confeccionar uma cartilha com 

o objetivo de oferecer pressupostos metodológicos sobre o uso do WhatsApp como 

ferramenta no ensino de leitura. Para tanto, criou-se alternativas facilitadoras para o 



46 

 

desenvolvimento de experiencias linguísticas de interação entre alunos e professores, 

criando situações de letramento buscando modificar as práticas de ensino e de 

aprendizagem da leitura, levando em consideração o letramento digital e multimodal. 

Além disso, esse campo de estudo contempla também o estudo das experiências, 

voltado à compreensão de eventos vivenciados por professores e alunos, em 

contextos de ensino e aprendizagem, procurando entender o que acontece em sala 

de aula, do ponto de vista dos envolvidos (MICCOLI, 2014). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Os participantes de uma pesquisa são membros de grupos distintos – professor 

e aluno- assim sendo, cada um traz consigo marcas do contexto social em que estão 

inseridos e reconhecer e compreender essas diferenças é fundamental para o 

pesquisador. Esta seção apresentará a escola campo de pesquisa e os participantes 

deste estudo. Apresentam-se também os instrumentos de investigação e os 

procedimentos da coleta de dados que geraram o corpus para a análise. 

 

3.2.1 O campo da pesquisa e os participantes 

 

Esta pesquisa realizou-se em uma Escola de Ensino Fundamental, municipal, 

no distrito de Buritizinho, distante sete quilômetros da sede da cidade de Mauriti, no 

interior do Ceará. Trata-se da única escola que fornece o ensino fundamental II da 

região e por isso mesmo atende a população local e a de comunidades adjacentes. É 

uma escola pequena, fundada em meados da década de 1960 do século passado. O 

distrito de Buritizinho possui aproximadamente quatro mil e quinhentos habitantes 

distribuídos em sua sede e em treze pequenas comunidades, que fazem parte de seu 

território. A base da economia é a agricultura familiar de subsistência, aposentados, 

funcionalismo público e alguns profissionais autônomos como: pedreiros, eletricistas, 

serralheiros, pintores e marceneiros. Além destes profissionais, há aqueles que 

realizam trabalhos sazonais como a colheita do tomate na Bahia, da laranja e uva em 

Pernambuco e o corte de cana-de-açúcar em São Paulo e Minas Gerais. 

Importante destacar que até há bem pouco tempo, a comunidade local era 

composta, basicamente, por pessoas analfabetas ou alfabetizadas. O município 

oferecia apenas o Ensino Médio e não havia a possibilidade financeira e de 
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deslocamento para que se cursasse o ensino superior. Com a expansão do ensino 

superior para as cidades do interior do estado, hoje há a Universidade Aberta do 

Brasil, situada na sede do município, além de transporte, particular e municipal, para 

as universidades localizadas na cidade próxima de Juazeiro do Norte, na região do 

Cariri cearense. Os mais jovens, com melhor poder aquisitivo, já cursam o ensino 

superior. 

Durante décadas, os jovens ao completar dezoito anos, iam para São Paulo 

trabalhar nas cidades litorâneas, em hotéis e restaurantes. Mais recentemente, 

surgiram oportunidades de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, tomate, uva e 

laranja. Para aqueles jovens, moradores da zona rural, filhos de pais analfabetos, sem 

perspectiva de concluir os estudos, casam-se cedo, e trabalhar para sustentar a nova 

família passa a ser seu único objetivo. Outro ponto que merece destaque para a 

compreensão da cultura local é que com o processo de migração para efetuar trabalho 

sazonal para outras cidades das regiões Nordeste e Sudeste, houve a importação de 

costumes, especialmente no que se refere a gastronomia, vestuário, músicas e 

danças. Essa mudança dinamizou a vida local através da movimentação do comércio, 

do ensino, da cultura, enfim, de novas formas de ser e estar no mundo. A 

apresentação deste cenário permite uma visão geral da cultura local, as motivações e 

a maneira como os pesquisados se referem à importância da leitura em suas vidas. 

Por ser uma comunidade localizada na zona rural, o acesso à internet deu-se 

a partir do ano de 2010, quando da abertura de uma lan house. Posteriormente o 

acesso se estendeu às escolas, fornecido pela Prefeitura Municipal, mas apenas para 

uso da gestão escolar.  A partir de então, as escolas puderam adquirir computadores 

para a execução dos trabalhos administrativos e, em 2012, foram contempladas com 

um laboratório de informática com dezoito computadores. Nos dois anos seguintes ao 

recebimento dos computadores, eles foram bastante utilizados pelos alunos, pois a 

escola foi contemplada com o Projeto Mais Educação4, do Governo Federal, que 

proporcionou diversas atividades diferenciadas, oferecidas no contraturno. 

Atualmente, no entanto, os computadores estão com defeito de funcionamento e, 

p0ortanto, desligados e guardados. 

 
4 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da 
construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a 
jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas. 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
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A escola funciona em prédio próprio, possuindo também uma quadra 

descoberta e um prédio anexo onde funcionam as aulas do Projeto Mais Educação, 

no período diurno e, à noite, cede suas instalações para a Educação de Jovens e 

Adultos - EJA Médio, oferecida por uma das escolas de Ensino Médio do município. 

No prédio principal, a instituição oferece o Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano, 

divididos nos dois turnos e Educação de Jovens e Adultos – segundo segmento, no 

turno da noite. No turno da manhã, a escola possui 150 (cento e cinquenta) alunos 

matriculados, divididos entre as séries oferecidas, num total de cinco turmas; à tarde 

são 106 (cento e seis) alunos, também com uma turma de cada série. A EJA possui 

60 (sessenta) alunos em duas turmas, de 6º/7º ano e a outra de 8º/9º ano.  

Quanto à administração escolar, a equipe gestora é composta por uma diretora 

geral, professora concursada, pertencente ao quadro funcional da escola, e uma 

coordenadora, sem vínculo com o município e nomeada através de portaria. Todas 

foram indicadas para o cargo politicamente. A escola possui 27 funcionários, dentre 

os quais 14 professores. Sobre a relação professor/formação/disciplina, apenas um 

deles não leciona na área de sua formação. Um ponto importante com relação ao 

ensino local é que dos catorze professores que lecionam na escola, nove deles 

cursaram o ensino fundamental nesta mesma escola. Dentre os outros cinco 

professores restantes, quatro residem na sede do município de Mauriti e, essa 

pesquisadora, natural de Fortaleza, capital do estado, reside no distrito há vinte e 

quatro anos. Para participar desta pesquisa, foram escolhidos os quatro professores 

que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa, em todas as turmas oferecidas. 

Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).  

Quanto às informações de ordem administrativa da escola, o Projeto Político 

Pedagógico-PPP foi reformulado em 2018 e os objetivos e propostas visam a 

formação integral do aluno como pontuam os Parâmetros Curriculares Nacionais-

PCN. Há em toda a proposta uma preocupação em melhorar ainda mais os resultados 

nas avaliações externas, tentando que todos os alunos se enquadrem no nível 

adequado das disciplinas avaliadas. A escola possui os melhores índices do município 

nas avaliações externas. O IDEB de 5,1, está equiparado à média estadual. Quanto 

ao nível de proficiência em Língua Portuguesa medidos pelo Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE, os alunos do 9º ano estão acima 

da média do estado, com 260,7 pontos, sendo que 52,5% dos alunos estão no nível 

intermediário e apenas 14,8% estão no nível adequado.  
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Anualmente, a Secretaria de Educação Municipal oferece formação continuada 

aos professores da rede, realizadas mensalmente, nas áreas de Língua Portuguesa, 

Inglês, Matemática, Ciências, História e Geografia. O curso oferece novas propostas 

metodológicas e determinam os conteúdos do currículo de forma a equipará-los em 

todas as escolas, inclusive orientando sua divisão por bimestre. A esse respeito, 

concordamos com Costa-Hübes (2009) quando ela diz que a prática de formação 

continuada não tem garantido a conscientização do professor para conscientizá-lo de 

que é necessário redimensionar seu saber constantemente. Esse pensamento foi o 

que nos instigou a criar a cartilha pedagógica, produto desse estudo, contendo 

orientações metodológicas para o ensino de compreensão textual, como um 

instrumento auxiliar no planejamento. 

No que se refere aos discentes, a escola possui três turmas de sétimo ano e a 

escolha da referida turma se deu por ser a sala em que a pesquisadora leciona desde 

o 6º ano. A turma conta com 24 alunos, 12 (doze) meninos e 12 (doze) meninas, todos 

com idades variando entre os 12 e os 13 anos. Como colaboradores diretos do estudo, 

apenas 15 alunos participaram efetivamente da pesquisa e tiveram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela diretora da instituição (APÊNDICE 

A), após ter comunicado e solicitado autorização aos pais e responsáveis. O 

questionário foi elaborado no Google Forms e aplicado via WhatsApp. Para garantir a 

participação de todos e maior liberdade nas respostas, não foi exigida a identificação 

do aluno no questionário. Essa turma, dentre as outras, é a que possui grande número 

de infrequência e com algumas dificuldades de leitura e interpretação. As dificuldades 

de leitura apresentadas pela turma, durante as atividades propostas em sala de aula, 

permitem identificar que alguns alunos têm prejuízos à aprendizagem pelo fato de não 

conseguirem ler com fluência e consequentemente não compreenderem, inferirem ou 

interpretarem o texto lido. Sabe-se que alguns alunos têm atraso na aprendizagem 

devido a fatores emocionais, motivacionais, socioculturais e educativos, em alguns 

deles, porém, percebe-se o desinteresse pelos estudos. Para esses alunos há que se 

pensar em metodologias alternativas na tentativa de envolvê-los e despertar-lhes o 

interesse. Para tanto, as novas tecnologias podem auxiliar na medida em que 

oferecem novidades que tanto atraem os jovens atualmente. Portanto, esta pesquisa 

é composta por dezenove participantes. Destes, quinze são alunos de Língua 
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Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental II e quatro são os professores da 

referida disciplina e todos pertencentes à mesma escola campo da pesquisa. 

  

3.2.2 Os instrumentos da pesquisa e os procedimentos de coleta e análise dos 

dados 

 

Considerando a abordagem qualitativa adotada nesta investigação e como 

forma de diagnóstico, visando atender ao objetivo geral desta pesquisa, que é o de 

investigar as crenças e experiências de professores e alunos sobre o ensino de leitura 

em Língua Portuguesa, os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram um 

questionário para alunos e professores (Apêndice C e D) e os participantes foram 

identificados por números – aluno (A1), professor (Prof.1). A descrição detalhada de 

como aconteceram essas atividades permite um melhor entendimento dos resultados 

obtidos e da análise feita, pois para Yin (2016), os dados da pesquisa em um estudo 

investigativo qualitativo exigem especial segurança e devem procurar coletar, integrar 

e apresentar dados de diversas fontes de evidências como parte de qualquer estudo. 

 Através do recolhimento dos dados, buscou-se responder às questões de 

pesquisa e que permitiram coletar dados importantes para a análise e conclusão a 

que chegamos, após observação detalhada e, “a partir daí, poder reavaliar os 

procedimentos frente a atividade de ensino e de aprendizagem” (OLIVEIRA, 2007, p. 

07). A análise e discussão dos dados seguem a metodologia qualitativa. Assim, com 

a finalidade de atender aos objetivos da pesquisa de investigar as crenças de 

professores e alunos a respeito do ensino/aprendizagem de leitura nas aulas de 

Língua Portuguesa, a análise e interpretação dos dados aconteceu a partir dos 

construtos da linguística Aplicada e tiveram como aporte teórico-metodológico os 

estudos que tratam das crenças da leitura numa concepção social da linguagem em 

uso já tratados no referencial teórico. Assim, para se chegar a um resultado mais 

próximo da realidade, seguiu-se as orientações de Oliveira e Lima (2017) que indicam 

a escolha e a sistematização da análise a partir da elaboração de categorias, 

apresentadas no quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Matriz de classificação dos dados da pesquisa 

CATEGORIAS 
TEÓRICAS 

SUBCATEGORIAS UNIDADE DE ANÁLISE 

1- CRENÇAS 1.1- Crenças construídas 

sobre o 

ensino/aprendizagem de 

leitura 

● Concepções dos participantes acerca 

do ensino/aprendizagem da leitura; 

● Concepções dos professores sobre o 

nível de proficiência leitora dos alunos. 

2- 
EXPERIÊNCIA
S 

2.1- Experiências com o uso 
do aplicativo WhatsApp como 
suporte para as aulas 
durante a pandemia; 

● Relato dos participantes sobre a sua 
experiência com uso do aplicativo 
WhatsApp como suporte para o 
ensino/aprendizagem de leitura; 

● Resultado da proposta de leitura por 

Andaimes realizada durante as aulas e 

observadas pela pesquisadora. 

3- LEITURA 3.1- Competência leitora – 
compreensão/interpretação 

● Concepção dos professores sobre a 

competência leitora dos alunos; 

● Aplicação/correção de atividades de 

leitura e interpretação de texto; 

● Relato dos alunos sobre atividades de 

leitura. 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

 

Partindo dos preceitos de Oliveira (2017), construiu-se o quadro de categorias 

de análise levando em conta que elas são identificadas por meio do tema central e 

das leituras convergentes que formam o referencial teórico; as subcategorias resultam 

da coleta de dados com base nos suportes escolhidos e as unidades de análise 

referem-se às informações obtidas por meio da sistematização dos dados coletados. 

Diante dos objetivos e do aporte teórico, segue a matriz de classificação dos dados, 

em conformidade com os preceitos do autor. Para análise das categorias buscou-se 

o diálogo com os teóricos que fundamentaram a pesquisa sobre crenças, experiências 

e leitura. Nas subcategorias, o objetivo foi identificar a postura dos alunos em relação 

às práticas de leitura, observando suas crenças sobre o lugar que a leitura ocupa no 

cotidiano de cada um, bem como sua participação nas atividades propostas. Quanto 

aos professores, buscou-se apreender o conceito que eles têm quanto às práticas, 

competência e habilidade leitora dos alunos, bem como sobre a utilização das novas 

tecnologias como ferramenta auxiliar no trabalho com leitura. Os resultados foram 

apresentados em gráficos e analisados de acordo com Miccoli (2007), Oliveira (2007) 

e Barcelos (2007), no tocante às crenças sobre o aprendizado de leitura.  
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3.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - CARTILHA PEDAGÓGICA 

 

 A proposta de intervenção está embasada na metodologia das experiências de 

leitura por andaimes, proposta por Graves e Graves (1995), que é um processo que 

permite ao aluno a resolver um problema, a atingir uma meta que poderia estar além 

de seus esforços, caso não houvesse assistência. Os autores justificam que se 

queremos que os alunos se tornem adultos que buscam a leitura como um caminho 

para adquirir informação, prazer e realização pessoal, então deverão ter experiências 

bem-sucedidas. Para que se tenha sucesso, entende-se que o trabalho pedagógico 

deve levar em consideração a variedade de gêneros existentes, pois como defende 

Oliveira (2010, p. 84), é essencial apresentar gêneros diversos aos alunos para que 

desenvolvam a competência comunicativa e suas habilidades de ler e produzir textos.  

Dessa forma, o que se pretende é ativar e estimular o interesse dos educandos 

por atividades de leitura como práticas socais concretas situadas, especificamente, 

no WhatsApp, por meio do uso da linguagem formal através dos gêneros meme, 

charge, ebooks, textos literários, hipercontos, filmes, tornando-os agentes das suas 

próprias aprendizagens, de modo a possibilitar a construção e compreensão das 

muitas semioses que norteiam a Língua Portuguesa. Pretende-se que esse estímulo 

chegue também ao professor que sentiu a necessidade de uma formação no uso 

didático das tecnologias digitais, visto que sua utilização no contexto escolar se 

limitava à apresentação de slides no Datashow ou exibição de um filme. Mesmo 

quando os gêneros memes ou charges são usados em sala, o principal veículo ainda 

é o livro didático ou a xerox da atividade. 

Portanto, diante da necessidade de trazer a teoria aprofundada neste trabalho 

para a prática docente, optou-se pela elaboração de uma cartilha pedagógica, 

contendo oficinas de leitura, por considerar essa forma de construir conhecimento a 

que mais se adequa ao trabalho docente, por dar ênfase ao fazer pedagógico e que, 

guiada por um embasamento teórico, pode oferecer as condições necessárias para o 

alcance de mudanças positivas. Para organizar a cartilha, partiu-se de situações reais 

de letramento, utilizando estratégias facilitadoras para o desenvolvimento de 

experiencias de leitura e interação entre os alunos. Sendo assim, professores e alunos 

serão levados a atuar em conjunto para modificar as práticas de ensino e de 
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aprendizagem da leitura, procurando criar estratégias motivadoras na busca da 

construção de multiletramentos, levando em consideração o letramento digital e o 

letramento multimodal. A tabela a seguir apresenta os objetivos da cartilha 

pedagógica. 

 

Quadro 2 - Objetivos da Cartilha Pedagógica 

 
CARTILHA PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

GERAL ESPECÍFICOS 

 
Oferecer pressupostos 
metodológicos que levem o 
professor não somente a 
estudar, mas também a 
pesquisar e a conceber-se como 
profissional capaz de identificar 
quais objetos são mais 
necessários e urgentes à 
realidade de seus alunos 

 
✓ Refletir na busca por soluções e 

estratégias para ajudar os alunos a 
desenvolver-se de modo autônomo; 

 
✓ Elaborar, a partir das sugestões 

oferecidas, sequências didáticas que se 
voltem para a leitura de gêneros textuais 
diversos, aplicáveis ao atual contexto, se 
possível de forma interdisciplinar. 
 

CONTEÚDOS 

• Proposta didática com base na 
experiência de leitura com andaimes, 
trabalhando o gênero Contos fantásticos, 
através: 
✓ do conto “O homem cuja orelha cresceu”,  
✓ do vídeo de contação de história do conto 

“A moça tecelã” 
✓ do filme “como treinar seu dragão 2” 
✓ Sugestão de aplicativos que podem ser 

utilizados para trabalhar exercícios de 
interpretação e compreensão textual 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

 

A cartilha foi desenvolvida a partir da análise dos dados obtidos com os 

questionários e a partir das experiências realizadas em sala de aula e através das 

tecnologias digirais, realizando uma correlação de informações entre as crenças dos 

alunos e professores sobre o ensino/aprendizagem da leitura e a capacidade 

interpretativa deles, através das atividades realizadas durante as aulas.  Tem-se a 

pretensão de transformar uma realidade constatada, que não é de hoje, que é o 

crescente desinteresse dos alunos por atividades mecânicas e tradicionais de leitura, 

mesmo diante de tantas oportunidades que surgem com o advento das tecnologias, 

que facilitam o acesso a enorme quantidade de textos e informações que circulam em 
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tempo real. Espera-se que as informações apontadas sejam de fácil compreensão e 

que a proposta alcance um bom número de professores interessados em dinamizar 

suas aulas.  

Diante do exposto, o que se pretende é ativar e estimular o interesse dos 

educandos por atividades de leitura como práticas sociais através dos mais diversos 

gêneros, tornando-os agentes das suas próprias aprendizagens, de modo a 

possibilitar a construção e compreensão das muitas semioses que norteiam a Língua 

Portuguesa. O livro didático Tecendo linguagens de Oliveira e Araújo (2018) trouxe 

como sugestão para o terceiro bimestre o tema “O livro em minha vida”, com 

fragmentos de romances, contos maravilhosos, tirinhas e mensagens digitais, lendas 

e mitos. Diante da variedade de gêneros, escolhemos os contos fantásticos para 

complementar o tema. Vale lembrar que não se trata de uma estrutura que deva ser 

executada rigorosamente, mas de uma proposta que se ajusta, de acordo com cada 

situação, pois a finalidade é a de promover o sucesso do aluno em suas atividades de 

leitura. Para fundamentar a cartilha pedagógica, utilizamos a Proposta de 

Experiências por Andaimes, que é formada de duas fases essenciais: 

 

Quadro 3 - Referências para leitura com andaimes 

FASE UM – PLANEJAMENTO 

NESSA FASE O PROFESSOR 

CONSIDERA: 

FASE DOIS – IMPLEMENTAÇÃO 

POSSUI TRÊS COMPONENTES: 

 

1. Os estudantes - suas necessidades, 

preocupações, interesses, fortalezas, 

fraquezas, conhecimento prévio, qualquer 

coisa que possa influenciar seu sucesso 

(ou fracasso) ao ler uma seleção particular 

de textos.

 

1. Atividades de pré-leitura   

✓ Motivação; 

✓ Ativação do conhecimento prévio; 

✓ Construção do conhecimento 

específico do texto; 

✓ Relação da leitura com a vida 

dos estudantes; 

✓ Pré-ensino do vocabulário; 

✓ Pré-ensino de conceitos; 

✓ Pré-questionamento, predição e 

estabelecimento de direção; 

✓ Sugestão de estratégias de 

compreensão. 
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2. A seleção [do texto] - Seus tópicos e 

temas, seu vocabulário potencialmente 

difícil ou outros blocos de obstáculos, e as 

oportunidades que apresenta para 

instrução.

2.Atividades de durante leitura 

✓ leitura silenciosa; 

✓ leitura do estudante; 

✓ leitura guiada; 

✓ leitura oral pelos estudantes; 

✓ modificando o texto. 

  

 

3. O propósito ou propósitos da leitura - O 

que o estudante ganha dessa experiência 

de leitura? Com que objetivos ele ou ela 

está lendo?

 

3.Atividades de pós-leitura: 

✓ questionamento; 

✓ discussões; 

✓ escrever; 

✓ drama; 

✓ atividades artísticas, gráficas e 

não verbal; 

✓ aplicação e atividades de alcance 

✓ reensino. 

FONTE: (GRAVES; GRAVES, 1995) 

 

Como mostrado no quadro, a Proposta de Experiência por Andaimes prevê 

duas fases: a de planejamento e a de intervenção. A primeira fase, a do planejamento, 

deve ser pensada com cuidado, pois a seleção dos textos deve ser pensada de acordo 

com o objetivo que se deseja alcançar com aquela leitura. Na segunda fase, a 

interventiva, são diversas as possibilidades de atividade. O professor escolhe somente 

aquelas que mais se adequam ao texto que será trabalhado. Dependendo do texto 

escolhido e dos alunos, será necessária mais ou menos andaimagem. Como colocam 

Graves e Graves (1995, s/p), 

 

Em alguns casos [...], os professores podem querer apresentar uma 
lição curta, uma aula curta sobre parte dos textos que causaram 
problemas aos estudantes. E ainda em outros casos, os estudantes 
que tiveram uma compreensão particular de determinados aspectos 
do texto podem ajudar a outros estudantes em atingir compreensão 
similar. 

 

A mediação do professor nesse processo será de extrema importância, 

auxiliando o aluno a ver todas as possibilidades de leitura, instigando as perguntas, o 

discurso, a crítica, contextualizando histórica e socialmente a fim de levar o leitor à 

compreensão. Os autores complementam, “é claro que os professores não são os 

únicos que devem fazer perguntas” (s/p), ou seja, em qualquer situação a discussão 

é bastante apropriada. Resumindo, um trabalho com leitura bem-sucedido é aquele 
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no qual os alunos entendem o texto e aprendem dele. Sendo assim, a proposta 

apresentada na cartilha foi concebida para o trabalho com a leitura em Língua 

Portuguesa, com alunos dos sétimos anos do Ensino Fundamental. Contudo, ela pode 

ser utilizada em outros níveis de ensino, observando-se, claro, as necessidades dos 

alunos e os objetivos do professor.  

Esse momento da pesquisa está dividido em duas partes. A primeira parte trata-

se da análise das respostas dadas ao questionário enviado aos alunos e professores 

e a segunda fase, composta por algumas atividades desenvolvidas durante as aulas 

com a utilização do grupo de WhatsApp e do Google Meet. Diante da necessidade de 

trazer a teoria aprofundada neste trabalho para a prática docente, optou-se pela 

elaboração de uma cartilha pedagógica, contendo atividades de leitura embasadas na 

proposta de ensino de leitura por andaimes de Graves e Graves (1995), por considerar 

essa forma de construir conhecimento a que mais se adequa ao trabalho docente, por 

dar ênfase ao fazer pedagógico e que, guiada por um embasamento teórico, pode 

oferecer as condições necessárias para o alcance de mudanças positivas. 
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4 CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES E DE ALUNOS SOBRE A 

LEITURA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  
 

Ler é uma atividade de interação entre os sujeitos. 

(IRANDÉ ANTUNES, 2003) 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e os professores de Língua Portuguesa de 

uma Escola de Ensino Fundamental II, em Mauriti, no Ceará. As análises estão 

distribuídas em tópicos. O primeiro apresenta as crenças dos alunos sobre as 

atividades digitais no ensino de leitura; o segundo tópico descreve algumas 

experiências exitosas realizadas durante as aulas com a utilização de tecnologias 

digitais e a crença dos alunos sobre as experiências vivenciadas serão apresentados 

no terceiro tópico. O quarto e último apresenta as crenças e experiências dos 

professores sobre o uso das tecnologias digitais nas aulas de Língua Portuguesa para 

o ensino de leitura. 

 

4.1 CRENÇAS DOS ALUNOS QUANTO À PRÁTICA DE LEITURA 

 

A Leitura normalmente é vista como uma oportunidade para se ter acesso a um 

universo de conhecimento e de informação, podendo livrar o ser humano da 

ignorância e possibilitando a transformação do mundo. Segundo o pensamento de 

Foucambert (1994), “ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo”. É ter 

acesso a respostas que podem ser encontradas na escrita e a partir delas construir 

novas informações, acrescentando-se o novo conhecimento ao que já se possui. 

Citando Lajolo (2009), lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Quanto 

mais abrangente a concepção de mundo, mais intensamente se lê. É o que se tem 

observado nos alunos pesquisados. A partir da chegada da internet, das redes sociais, 

dos livros e revistas que podem ser lidos sem sair de casa, a leitura parece ter se 

tornado mais prazerosa, mais fácil e acessível. Com base nessas observações, 

decidimos investigar essa área temática, aplicando um questionário junto à turma do 

7° ano para identificar o perfil leitor dos alunos, cujo resultado está apresentado a 

seguir. 
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Gráfico 1- A importância da leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

A primeira pergunta do questionário buscou saber se os alunos consideravam 

a leitura importante para suas vidas. Quando dizem considerar que a leitura é 

importante para a sua vida, os alunos demonstram ter a crença da necessidade de 

que hoje, mais do que nunca, é necessário saber ler, principalmente em uma 

comunidade iletrada. Exatamente por pertencer a um contexto social onde a leitura é 

pouco incentivada, com exceção da escola, pois não há biblioteca pública, bancas de 

jornais e onde a maioria dos pais é analfabeto ou semianalfabeto é que se torna 

importante essa crença da importância de saber ler. Essas respostas são satisfatórias 

pois percebe-se que a escola está realizando um bom trabalho quanto à leitura. 

Portanto, as afirmativas nos levam a considerar como crenças, uma vez que “elas são 

fortes indicadores de como as pessoas agem” (BARCELOS, p.73, 2001). 

Bamberger (2000 apud BALICKI; SANTOS, 2011, p. 119) já afirmava que 

existem fatores que influenciam o interesse na leitura, como os estímulos que se 

recebe para ler no ambiente familiar, o incentivo de professores, o acesso a livros e a 

outros textos diversos. A comunidade em que vivem os alunos pesquisados não os 

influencia positivamente na medida em que o único acesso a livros é na escola, no 

entanto, esta tem buscado incentivar a leitura através de projetos e com a ajuda dos 

professores.  
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Durante os anos de trabalho nessa escola, tenho observado que todas as 

gestões têm se preocupado com o incentivo à leitura, esperando colaborar, ou até 

mesmo complementar, o trabalho do professor em sala de aula através de elaboração 

projetos. A biblioteca escolar recebeu seu primeiro acervo em 1998, a partir do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Até então, os alunos nunca haviam 

tido contato com livros de literatura. A novidade trouxe empolgação a toda a 

comunidade escolar e, a partir de então foram realizadas diversas atividades 

diferenciadas na biblioteca. O projeto atual, oferece um brinde educativo e um diploma 

de “Aluno Leitor” para aqueles que se destacarem por lerem mais livros durante o 

bimestre. Para acompanhar esse processo, a professora responsável pelo 

empréstimo dos livros solicita um pequeno resumo, onde o aluno comprova que leu o 

livro e ao mesmo tempo estimula a escrita. No entanto, sabe-se que essa prática 

apenas complementa o trabalho que deve ser feito em sala de aula. É necessário 

sensibilizar o corpo estudantil de que através do hábito da leitura o homem pode tomar 

consciência das suas necessidades, promovendo assim a sua transformação e a do 

mundo, alcançar autonomia, enriquecer o vocabulário, aprender a se comunicar com 

mais eficiência e adquirir mais conhecimento. Para Kleiman (2002), o processo de 

leitura torna-se cada vez mais simples quando o leitor passa a ler continuamente, pois, 

assim ele passará a conhecer o léxico e a semântica do texto. A próxima pergunta, 

buscou saber se a leitura faz parte da rotina diária dos alunos, cujas respostas foram: 

 

Gráfico 2 - Rotina de leitura 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 
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Essas respostas confirmam as crenças dos alunos de que a leitura é importante 

para suas vidas. Barcelos (2004) afirma que a sala de aula é um ambiente de interação 

social, que influencia na transformação das crenças dos envolvidos. Isso significa 

dizer que o trabalho e o incentivo da escola estão apresentando resultados positivos. 

De acordo com o pensamento de Geraldi (2002, p. 99), “a qualidade do mergulho de 

um leitor num texto depende – e muito - de seus mergulhos anteriores”, ou seja, a 

quantidade pode gerar qualidade. Os professores devem propiciar e incentivar seus 

alunos a um maior número de leituras, ainda que a interlocução que o aluno faça seja 

aquém da almejada. Muitas vezes, em sala de aula, a prática de leitura fica focalizada 

apenas nos textos dos livros didáticos para que, posteriormente, o aluno resolva 

exercícios gramaticais ou façam resumos. Nesses casos o aluno não lê para se 

divertir, lê porque lhe é imposto (BALICKI; SANTOS, 2011). As autoras 

complementam citando Bamberger (2000) que afirma que a frequência com que o 

aluno lê é um dos meios para o desenvolvimento dos interesses de leitura e a criação 

do hábito de ler. O professor deve incentivar a ida do aluno à biblioteca escolar, bem 

como as leituras fora da escola, para que ele escolha o que mais lhe atrai. A liberdade 

de escolher suas leituras influem muito no prazer de ler, pois o ideal é que a leitura 

além de educar e instruir, distraia. A próxima pergunta trouxe um questionamento 

sobre a obrigatoriedade da leitura:  

 

Gráfico 3 - Você lê por obrigação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 
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Inferimos a partir dos gráficos apresentados até agora que mesmo que a leitura 

seja considerada importante para todos os alunos e que faça parte da rotina diária de 

80% dos alunos, apenas 40% deles leem de livre e espontânea vontade. Esse 

número, apesar de pequeno, demonstra que o trabalho de incentivo à leitura que vem 

sendo realizado na escola tem surtido efeito, visto que são poucas as oportunidades 

que os alunos têm para ler fora de seus muros. Nota-se, nesses alunos, a presença 

forte da crença de que a leitura realmente é importante para sua vida e que a praticam 

com prazer, no entanto, esses mesmos alunos, quando solicitados a realizarem uma 

leitura na sala de aula, em voz alta, apresentam dificuldades de compreensão e 

interpretação do que leram. Diante dessa constatação, decidimos realizar algumas 

leituras orientadas a fim de identificarmos as dificuldades dos alunos para, a partir daí, 

planejar nossa prática e as futuras atividades a serem realizadas.  

Diante das observações durante a leitura orientada, percebemos que apesar 

de muitos alunos lerem com velocidade, com boa dicção, alguns apresentavam 

problemas quanto à precisão5 e a prosódia6. Os erros mais comuns apresentados 

foram o de ler saltando palavras, silabando ou trocando palavras, sem ritmo ou 

entonação. Identificamos a necessidade de se intensificar o ensino de leitura, através 

de textos e suportes variados e de se trabalhar a leitura por andaimes, como propõem 

Graves e Graves (1995), que busca prover o aluno com uma série de atividades 

desenhadas para levá-los a ler com sucesso e entender o que leem. Esse tipo de 

atividade não só beneficiaria aos alunos que leem com frequência, como, 

possivelmente, incentivaria os outros a sentirem o mesmo desejo de ler por vontade 

própria, já que se sentiriam mais preparados para desfrutar do prazer advindo da 

leitura. Lajolo (2004) complementa que ler ultrapassa a leitura escolar, constituindo-

se como uma habilidade construída a partir da vivência de mundo do leitor. Isso 

significa dizer que a ação de ler é um processo dinâmico e reflexivo, sendo a 

decodificação apenas um dos procedimentos utilizados na leitura. Concordamos com 

Bamberger (2000) quando ele afirma que devemos inculcar o hábito da leitura nos 

alunos e, para tanto, precisamos ir além de suas necessidades e interesses das várias 

fases do seu desenvolvimento, ajustando o conteúdo lido às suas mudanças 

 
5 A precisão leitora se mede pelo número de acertos e erros. Uma leitura proficiente implica pelo menos 
95% de palavras lidas sem erros, tropeços, hesitação ou engasgos.  
6 A prosódia refere-se à qualidade da leitura de textos conectados e inclui ritmo e entonação adequada 
à frase e ao tipo de texto. 
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intelectuais e condições ambientais. Na tentativa de identificar a autonomia dos alunos 

quanto às suas leituras, a pergunta seguinte foi sobre o interesse na leitura. 

 

Gráfico 4 - Você já leu algum livro sem que o professor tenha pedido para ler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

A essa pergunta, 86,7% dos alunos disseram que sim, que já leram algum livro 

sem a solicitação do professor. Ao compararmos os percentuais apresentados sobre 

a leitura autônoma, percebe-se um aumento no número de alunos que leem 

espontaneamente. Na tentativa de analisar mais corretamente os dados coletados e 

buscando a veracidade das informações fornecidas pelos alunos, lembramos de fatos 

acontecidos no cotidiano em sala de aula, quando esses alunos ingressaram na 

escola, no 6º ano. Logo nos primeiros dias do ano letivo, os alunos são apresentados 

à professora responsável pela pequena biblioteca e informados de que podem realizar 

o empréstimo de livros e que os alunos que lerem a maior quantidade de obras durante 

o bimestre serão premiados com um diploma de aluno leitor e recebem um pequeno 

brinde. Como não há outra biblioteca na comunidade, nem bancas de jornal ou 

livrarias, os alunos se sentem motivados a visitar a biblioteca e retirar os livros para 

ler, em virtude dos incentivos oferecidos. Vários alunos da turma pesquisada foram 

indicados para ganhar o brinde e o certificado de “aluno leitor”, visto a turma ter sido 

a que mais frequentou a biblioteca. Dois alunos ganharam o diploma por dois 

bimestres consecutivos. Essa premiação foi motivo de orgulho para eles. Apesar de 

sabermos que alguns não leem o livro todo, que uma leitura assim sem orientação 

pode não ser proveitosa, esse aumento da frequência dos alunos à biblioteca tem sido 

considerado como positivo pela gestão escolar.  
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Quanto aos 13,3% dos alunos que responderam não ler por conta própria, 

pode-se deduzir que mesmo considerando a leitura importante para suas vidas, eles 

não se sentem seguros para realizá-la sem a ajuda do professor, ou seja, têm a crença 

de que não se aprende a ler sozinho, não têm ainda autonomia para isso. É possível 

depreender a partir desses acontecimentos, a necessidade de se discutir no contexto 

escolar os novos rumos que se deve dar ao trabalho com leitura levando em 

consideração os elementos extratextuais, tais como o prazer pela leitura do texto, os 

objetivos da leitura, a motivação e a vivência do educando. O professor deve propor 

a leitura de textos a partir da necessidade do contexto de uso do aluno e com objetivos 

bem definidos, fazendo com que essa leitura tenha funcionalidade para o aluno e não 

se apague o prazer que flui no momento de uma leitura bem orientada.  

Essa proposta é corroborada por Graves e Graves (1995) ao afirmarem que 

para que se desenvolvam como leitores, os alunos precisam ter desafios, mas 

também precisam ter o apoio necessário para enfrentarem esses desafios. O ensino 

de Língua Portuguesa deve objetivar transformar as aulas em momentos propícios 

aos questionamentos sobre as origens das perspectivas criadas e transmitidas pelos 

textos. Para Kleiman (2002), o processo de leitura torna-se cada vez mais simples 

quando o leitor passa a ler continuamente, pois, assim ele passará a conhecer o léxico 

e a semântica do texto, ou seja, a leitura precisa permitir que o leitor apreenda o 

sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos 

linguísticos sem a compreensão semântica dele.  

Assim sendo, ao questionar os pressupostos dos textos, os alunos ampliam 

suas capacidades, bem como transformam-se em sujeitos críticos capazes de 

entender o mundo. Daí a importância de ler para os alunos diferentes tipos de textos 

literários, notícias de jornal, textos informativos de diversas áreas, sempre dentro do 

contexto de seus usos reais (OLIVEIRA; LIMA, 2017).  Buscando identificar se os 

alunos leem em casa, pelo menos os assuntos abordados em sala de aula, ou seja, 

se aprofundam o conhecimento, foram poucos os que disseram ler novamente em 

casa o conteúdo estudado, como mostra o gráfico. 
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Gráfico 5 - Você lê os conteúdos das aulas em casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

O número de alunos que afirmam ler em casa os conteúdos estudados em sala 

de aula é considerável, 33,3%. Esse número nos surpreendeu, pois, em diversos 

momentos durante as aulas, os alunos não haviam resolvido algumas atividades 

enviadas para casa e nem sequer sabiam qual era o texto e a atividade que deveriam 

ter lido. Em conversa com outros professores, identificamos o mesmo problema de 

falta de interesse em resolver o que se propôs. A resposta a essa questão nos fez 

refletir sobre o que Barcelos (2004) identificou em suas pesquisas sobre crenças, de 

que o aluno é construído ideologicamente e, portanto, moldado através de uma 

sugestão implícita de que eles deveriam adotar crenças mais “saudáveis”. Isso 

significa dizer que ao responder uma pesquisa sobre leitura, enviada pelo professor 

de Língua Portuguesa, o aluno pode se sentir na obrigação de responder de acordo 

com o que ele acredita ser o “correto”, o que se “espera dele”. No entanto, a partir do 

momento em que o discente entender que a leitura lhe permite ter uma visão de 

mundo ampliada, seu ponto de vista para com a leitura se modificará; ele 

compreenderá que lendo desenvolverá seu senso crítico, sua visão moral e social e 

que, ampliando seu pensamento, passará a ser o autor de sua história e não apenas 

um figurante excluído dos direitos e decisões no meio social. 

Quanto aos 66,7% que responderam ler, algumas vezes, o conteúdo estudado 

em sala condiz mais com a nossa observação diária em sala de aula. Depreende-se 

dessas respostas que as crenças dos alunos não condizem com suas ações. Barcelos 

(2004) afirma que as crenças apresentam implicações para o ensino, na medida em 
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que elas influenciam as ações. É importante criar oportunidades para que os alunos 

possam questionar suas crenças sobre o ensino e aprendizagem, para que se formem 

sujeitos críticos, reflexivos e questionadores, sendo necessário que os professores 

estejam preparados para lidar com a diversidade de crenças em sala. Nesse sentido, 

“para que a leitura se torne um objeto de aprendizagem é necessário que ela faça 

sentido para o aluno” (BRASIL, 2001, p. 54), corroborando com a afirmativa de 

Abramovich (1997) de que o processo de leitura tem de superar a concepção do dever, 

e, portanto, privilegiando a descoberta.  

Quando, em seus primeiros anos escolares, o aluno não foi devidamente 

motivado, quando não vê a leitura como encantamento, nem como uma forma de 

descobrir o mundo ampliando seus horizontes, mas como uma obrigação a cumprir, 

provavelmente esse aluno não terá prazer com a leitura. É importante considerar que 

para que a prática da leitura não se torne uma tarefa mecânica, repetitiva, quando o 

aluno lê apenas para que o professor avalie, ou seja, leituras feitas sem objetivos 

significativos e que resultam em falta de compreensão do que se leu. Em vista disso, 

o professor tem o desafio de despertar motivos para a aprendizagem, tornar as aulas 

atraentes, trabalhar com conteúdo relevante que possam ser compartilhados em 

outras experiências fora e além da escola. 

A próxima pergunta procurou saber deles qual o grau de compreensão quando 

liam sozinhos. Essa questão foi levantada diante da observação em sala de aula de 

que na maioria das vezes, ao lerem um conto, assistirem a um filme, ou observarem 

uma charge de humor presente nas atividades do livro didático ou levadas pela 

professora, alguns alunos perguntavam o significado do que estava escrito, por não 

haver compreendido o humor da charge ou o enredo do filme assistido. Cabe aqui a 

observação feita por Oliveira (2017) de que não basta que o aluno esteja inserido num 

contexto multimodal, se ele não estiver preparado para ler e interpretar, se não possuir 

as competências necessárias à leitura proficiente, explorando as potencialidades da 

multimodalidade. As respostas obtidas demonstram que eles têm consciência de que 

não compreendem o que leem, conforme apresentado no gráfico. 
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Gráfico 6 - Quando você lê sozinho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Ao analisarmos as respostas, percebemos que 40% dos alunos afirmam 

entender tudo na primeira vez que leem. Depreende-se desse resultado que os alunos 

acreditam não necessitar de ajuda para compreender o que leem, no entanto, nas 

atividades de leitura realizadas em sala de aula, seja por meio de textos do livro 

didático, charges ou filmes, as dificuldades que eles apresentam não correspondem à 

proficiência declarada. Os PCN (BRASIL, 2001, p. 41) destacam que a leitura não se 

trata de extrair a informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por 

palavra. Trata-se de uma atividade que implica necessariamente, compreensão e para 

que aprendam a compreender e interpretar é imprescindível a ajuda e a orientação do 

professor em um trabalho de andaimagem. 

 Jordão (2009) define bem essa situação quando afirma que esses alunos são 

ágeis no acesso à informação, conseguindo realizar diversas atividades 

simultaneamente, no entanto, não se aprofundam em nenhuma delas. Ao jogar online, 

por exemplo, eles desenvolvem habilidades através das estratégias que utilizam nos 

jogos, devendo agir rapidamente para não perder pontos. Essas habilidades são 

importantes para que vençam o jogo, no entanto, agem por impulso sem tempo para 

refletir sobre a ação realizada. Cabe ao professor centrar suas atividades no 

“acompanhamento e na gestão das aprendizagens”; no incitamento à troca de 

saberes, na mediação relacional (LEVY, 1999 apud JORDÃO, 2009, p.12).  
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Sendo assim, a partir do momento em que a escola e o professor se utilizam 

de recursos tecnológicos diversos e estratégias diferenciadas, o aluno passa a se 

interessar mais, aguçando o prazer proporcionado pela leitura, além de incentivar a 

pesquisa e a produção textual. Quando o discente entende que a leitura lhe permite 

ter uma visão de mundo, possivelmente seu ponto de vista pode ser modificado, 

levando-o a compreender que a leitura pode desenvolver seu senso crítico, sua visão 

moral e social e que, ampliando seu pensamento, pode passar a ser o autor de sua 

história, caso contrário, afirma Tardelli (2002, p. 117), “esses alunos serão os sujeitos 

passivos de amanhã e, portanto, infensos ao exercício da cidadania”, ou seja, apenas 

figurantes excluídos dos direitos e decisões no meio social. 

O restante dos alunos, 60%, assumiu necessitar de ajuda para entenderem o 

que leem, seja relendo o texto várias vezes ou esperando que o professor lhes dê o 

significado das palavras e expressões. Esse posicionamento dos alunos vem ao 

encontro do que afirma Oliveira (2007, p. 05) sobre cognição e crenças, quando afirma 

que uma das implicações das crenças dos alunos para a sala de aula é que estas 

podem influenciar sua atitude e motivação quanto à aprendizagem. As crenças 

positivas, como por exemplo a dos alunos que responderam necessitar de ajuda para 

compreender o que leem, podem levá-los a destinar maior tempo aos estudos, a 

buscar estratégias para a compreensão e, finalmente, alcançar êxito nos estudos e, 

consequentemente, levá-los à autonomia diante da própria aprendizagem. Afirmar que 

não necessitam de ajuda para compreender o que leem, pode ser considerada uma 

crença negativa, pois como bem afirma Marcuschi (2008), ler é uma atividade 

complexa que pressupõe o estabelecimento de relações entre conhecimentos, 

experiências e ações num movimento interativo e sem a devida “andaimagem” o aluno 

não consegue realizar sozinho. É importante o auxílio do professor nesse processo, 

caso contrário, quando surgirem dificuldades durante a leitura o aluno pode se sentir 

desestimulado a continuar, tende a reduzir seu esforço e o tempo gasto e a a não 

buscar estratégias de compreensão, o que possivelmente leva à frustração e ao 

fracasso escolar (OLIVEIRA, 2007).  

A partir dessas afirmativas compreende-se que durante a atividade de leitura, 

muitos conhecimentos entram em jogo para realizar a construção do sentido do texto 

ou do enunciado. Nesse momento, faz-se necessário interrelacionar as experiências 

de vida e os conhecimentos de mundo do leitor com a história do texto e seu contexto 

de produção. De acordo com Leffa (1996), para compreender o ato de ler, deve-se 
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considerar o papel do leitor, o papel do texto e o processo de interação entre ambos, 

uma vez que a leitura, exige do sujeito bem mais que o conhecimento do código 

linguístico, haja vista o texto não ser um simples produto do entrelaçamento de 

morfemas gramaticais. Lê-se para realizar determinados objetivos, interagir e cumprir 

uma atitude responsiva diante do enunciado.  

Considerando-se ambas as respostas dos alunos, percebe-se que as práticas 

de leitura na escola estão ancoradas em um conjunto de crenças em relação ao ato 

de ler. Essas crenças se constituem a partir de elementos culturais, de formação do 

professor, de inserção social, valores e ideologias, que comungam formas de pensar 

e explicar a realidade e trazem marcas históricas de vida dos envolvidos, que formam 

um corpo teórico que orienta as ações dos sujeitos (SAVELI, 2001). Os professores 

precisam criar boas estratégias para conseguir despertar o interesse do aluno pela 

leitura. É importante preparar o terreno antes de ir diretamente ao ponto, começar com 

figuras, brincadeiras, filmes baseados em obras ou referentes ao tema, música, tudo 

que induza o aluno a querer conhecer a obra. Isso fará com que, aos poucos, o aluno 

desenvolva o hábito de ler por prazer. É de relevância que o professor garanta 

atividades de leitura e escrita descompromissadas, sem o peso do dever, da 

obrigatoriedade e da nota, ao mesmo tempo que busque auxiliar aqueles 40% que 

tem a certeza de não precisar de ajuda, mas que na realidade precisam tanto quanto 

os outros.  

Tomando por base essas afirmações, analisamos as respostas dos alunos, que 

ao serem perguntados se gostam de ler livros, poesias, charges e imagens, afirmam 

que preferem as charges, as tirinhas e as imagens em geral, por serem mais fáceis 

de compreender uma vez que associam texto e imagem. Portanto, apresentamos 

alguns relatos contendo crenças sobre a atividade de leitura, em que os alunos 

ressaltam aspectos das suas experiências. Esse questionamento foi realizado junto 

aos quinze alunos, mas apenas três deles responderam. 

 

AL   1: Os textos do livro têm muitas palavras difíceis. O professor tem que 
ler com a gente e explicar. As tirinhas são mais fáceis de entender por que 
tem as palavras e os desenhos. 

 

AL 2: As figuras são engraçadas e eu gosto mais. 

 

AL 3: Ler um livro é bom quando tem desenhos, pois a gente entende logo 

o que quer dizer”. 



69 

 

 

Ao afirmar que o texto escrito é mais difícil de compreender e de interpretar o 

vocabulário, o aluno demonstra uma crença que pode ter se formado a partir de 

experiências negativas anteriores com a leitura, ou ainda, reproduzir uma crença 

elaborada no meio em que vive, em virtude de se tratar de uma comunidade em que 

a maioria das pessoas são analfabetas ou analfabetas funcionais. Morin (2000) afirma 

que a cultura exerce influência tanto externa quanto internamente na medida em que 

faz emergir do sujeito o poder de suas ideias e crenças, influenciando no pensamento 

e na visão de mundo e, de forma contrária, impedindo-o de “aprender e conhecer fora 

dos seus imperativos e de suas normas” (p.35). Desse modo, a cultura passa a fazer 

parte do sujeito, não apenas imprimindo suas marcas, mas traduzindo uma 

consignação de como o sujeito deve lidar com o mundo ao seu redor e com os demais 

seres humanos (MORIN, 2000).  

Por outro lado, a afirmativa de que é fácil ler e interpretar uma charge ou tirinha, 

que preferem textos associados a imagens ou livros com figuras, pode levar os alunos 

ao entusiasmo pela leitura, a buscar estratégias para a compreensão e finalmente 

alcançar satisfação na leitura e nos estudos e consequentemente levá-los à 

autonomia diante da própria aprendizagem. Respostas análogas foram encontradas 

por Oliveira (2016) em sua pesquisa sobre a crença dos discentes sobre leitura de 

textos multimodais, onde os alunos demonstraram perceber que as combinações de 

imagens e cores também comunicam, assim como a parte linguística, daí o seu valor 

na constituição dos textos, tornando a leitura mais completa e significativa. É 

importante que professor e escola percebem que estão preparando o aluno para o 

futuro e para que possam se sair bem, o jovem precisará desenvolver as 

competências necessárias para que possa participar de economias e sociedades 

digitalmente interconectadas (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016). 

Observa-se no contexto atual que os alunos já têm acesso a grande quantidade 

de textos multimodais e que esse fato contribui muito para a formação do jovem leitor.  

No entanto, segundo Oliveira (2016, p. 119), não basta ter acesso, “é necessário saber 

interagir de forma efetiva”, ou seja, atribuir sentido ao material lido, questionar, ler nas 

entrelinhas e considerar “todas as semioses que estão envolvidas na constituição dos 

textos” (idem). O autor reforça a importância de que o professor favoreça o domínio 

de textos multimodais, em uma prática pedagógica sistematizada. Portanto, é 

importante incluir no currículo escolar além dos livros literários, as revistas em 
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quadrinhos, poesias, imagens, músicas, teatro, cinema, a fim de que o aluno perceba 

que não apenas os livros desenvolvem e proporcionam o gosto pela leitura. Isso vem 

a ser o que caracteriza o multiletramento. O aluno precisa ter prazer na leitura, 

compreendê-la, absorvê-la e dar-lhe significado, independente do veículo utilizado. “O 

conteúdo não se transfere no texto para o leitor, mas antes se reproduz no leitor” 

(ROJO; MOURA, 2012). Quando questionados sobre o que poderia ser feito para 

melhorar as aulas de leitura, penas metade dos alunos responderam a essa pergunta, 

acreditamos que o motivo foi o fato de ser discursiva, e as respostas foram as 

seguintes: 

 

AL 1: que as aulas voltassem aí dava certo que eu amo a escola e os 

professores e colegas. 

AL 2: Alguém me explicando. 

AL 3: Desenvolver projetos e rotinas que estimule o aluno. 

AL 4: Poderia fazer mais interação entre os alunos e professores. 

AL 5: Desenvolver projetos de leitura na sala e na biblioteca com conteúdo 

atrativo. 

AL 6: Pinturas no final. 

AL 7: Não sei dizer. 

  

A partir das respostas dos alunos - AL 1, 3, 4 e 5, pode-se inferir que eles 

preferem as aulas presenciais, onde a interação entre professor e aluno acontece de 

forma mais efetiva, através da convivência diária e a ida à biblioteca, o que não ocorre 

da mesma maneira com aulas remotas7, realizadas através de aplicativos digitais 

como o WhatsApp. Apesar de ser utilizado com frequência pelos alunos, o uso do 

WhatsApp era social, onde eles conversavam entre si sobre seu cotidiano, porém, 

nunca para os estudos. A criação de grupos de conversa para cada turma trouxe mais 

interação, na medida em que foi possível a disponibilização de atividades, textos, ao 

mesmo tempo em que possibilitou a oportunidade para aqueles que não quisessem 

participar, se manterem ausentes. Essa ausência foi um problema no início, pois a 

pouca participação dos alunos demandava que se buscasse estratégias de como 

envolvê-los, para que não houvesse prejuízo na aprendizagem. Percebe-se que o 

 
7 Esta pesquisa ocorreu durante o período de isolamento social Decretado pelo Governos estadual e municipal, 

através dos decretos – estadual Nº 33.510 de 16/03/2020 e municipal Nº 17, de 31/03/2020. 
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desejo de mais interação e da volta às aulas, parte da crença de que a aprendizagem 

só acontece de forma presencial. Desnaturalizar essa prática traz a reflexão sobre os 

novos desafios que nos cercam. No ambiente escolar, em que muito do cotidiano 

acaba se tornando costumeiro, tal desnaturalização pode ser, inquestionavelmente, 

válida para repensar a maneira de atuar (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

A resposta do aluno – Al 2, de que para melhorar as aulas de leitura o ideal seria 

alguém explicando, demonstra a dificuldade de compreender o enunciado, mas, ao 

mesmo tempo, reforça a crença positiva de que não se aprende a ler sem ajuda. 

Acreditamos que muito dessa dificuldade apresentada pelos alunos, além de sofrerem 

a influência cultural, vem do fato de que as aulas ministradas através do WhatsApp, 

dá a impressão de que o aluno não está sendo acompanhado e se compararmos os 

dois modelos – presencial e remoto, realmente parece fazer sentido.  

Para os alunos entrevistados, a utilização das tecnologias para o ensino é uma 

novidade que talvez os assuste, na medida em que suas experiências anteriores 

sempre foram com aulas presenciais. Em um mundo de tantas informações e 

oportunidades, a qualidade do ensino necessita da combinação do trabalho em grupo 

e do incentivo à colaboração. Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) revelam a 

importância da comunicação dos alunos entre si, trocando informações, resolvendo 

desafios, participando das atividades em conjunto e avaliando-se mutuamente. Com 

isso, o professor conversa, orienta seus alunos de forma mais direta, no momento que 

precisam e da forma mais conveniente. Como afirmam Amante e Fontana (2017), as 

novas tecnologias digitais podem tornar-se extensões das salas de aula, permitindo a 

interação e subsidiando os registros fora do contexto escolar. O importante é a 

motivação que o aluno terá para realizar o que se propõe e a habilidade do professor 

em despertar-lhes o interesse. A análise das respostas trouxe informações relevantes 

para o trabalho em sala de aula, pois, a partir das crenças dos alunos, o professor 

pode ressignificar sua prática na busca de estratégias mais eficientes para o processo 

de ensino-aprendizagem. A tabela a seguir, sintetiza as crenças encontradas: 
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Quadro 4 - Resumo das crenças dos alunos 

PRINCIPAIS CRENÇAS DOS ALUNOS QUANTO ÀS PRÁTICAS DE LEITURA 

CRENÇAS POSITIVAS CRENÇAS NEGATIVAS 

A leitura é importante para a vida. Não necessita de ajuda para ler. 

Não se aprende a ler sozinho. Os textos são difíceis de ler e entender. 

Textos multimodais são mais fáceis de interpretar. Lê por obrigação. 

 Aprendizagem só acontece em sala de aula. 

  

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

Os resultados encontrados demonstram que apesar de fazerem parte de uma 

comunidade iletrada, os alunos já apresentam sinais de que creem na importância da 

leitura, mesmo que não sejam proficientes. O importante é que possuem interesse em 

aprender. Oliveira (2007) afirma ser a sala de aula um ambiente de interação social e 

que influencia na transformação das crenças, através da observação que se fazem do 

comportamento e do discurso das pessoas envolvidas. As crenças positivas sobre a 

aprendizagem podem levar ao entusiasmo e a satisfação em estudar. Já as crenças 

negativas, ao contrário podem levar ao desestímulo, à frustração e a aversão. 

Percebemos, através de suas colocações, que alguns alunos ainda têm a crença de 

que a aprendizagem deve acontecer em sala de aula e não através de outros meios. 

É importante que o professor perceba que precisa incentivar a aprendizagem através 

da internet, motivando e trazendo novas experiências. Para Miccoli (1997), a relação 

entre as crenças e as experiências são de extrema relevância para se compreender 

como elas se influenciam. Ressalta-se a necessidade de que os professores estejam 

preparados para lidar com a diversidade de crenças em sala de aula, visto que cada 

aluno carrega as crenças construídas a partir de suas experiências pessoais 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2020). 

Destarte, reforçamos a ideia de que ler se constitui, hoje, uma necessidade 

para o indivíduo se conectar com o mundo e se completar como pessoa, tendo em 

vista que se vive hoje em um mundo repleto de textos, dos quais é retirado o essencial 

para complementar os interesses pessoais ou coletivos, dependendo da situação 

interativa de comunicação. Diante do exposto, o aluno deve ser visto como sujeito 

leitor que utiliza capacidades já desenvolvidas em outros contextos e que espera a 

oportunidade de utilizá-las nas atividades escolares, possibilitando a construção de 
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novas capacidades. Assim é representado o ato da construção de sentido em um 

enunciado quando acontece numa relação dialógica entre emissor – texto – receptor, 

em que implica uma ação sociointerativa por meio da linguagem que se dá num 

contexto em que todos devem partilhar os conhecimentos e que, ao final, todos serão 

modificados, a partir do momento em que essa interação se efetivar.  

Freire (1987) afirmava que a leitura do mundo se faz na vivência e na 

convivência. Pode-se depreender que as experiências vividas na escola e fora dela, 

influenciaram positivamente os alunos. Após as colocações de Freire (1987) 

passamos a compreender o porquê de alguns alunos terem a crença de que 

conseguem compreender o que leem sem auxílio. Ao realizar leituras rápidas de 

comentários nas redes sociais, o aluno não se aprofunda, não se detém em um 

assunto específico mais do que poucos segundos. Tudo muda muito rápido na 

internet. Em minutos uma notícia ou stories já se torna ultrapassada, sem que o jovem 

se lembre mais tarde do que leu ou viu. Ao mesmo tempo, essa agilidade mental dos 

jovens para interagir através das tecnologias, dá-lhes a oportunidade de ver uma 

infinidade de coisas quase que simultaneamente e, assim, ter a possibilidade ampliar 

seu conhecimento de mundo e de interação social, desde que devidamente 

direcionada para assuntos de maior relevância (COUTO; SOUZA, 2017). Ainda que a 

escola assuma a responsabilidade de iniciar o aluno no mundo da leitura, essa 

responsabilidade não se encerra em seus muros, a leitura deve levá-lo a compreender 

a realidade e situar-se na vida social.  

 

4.2 AS CRENÇAS DOS PROFESSORES QUANTO AO ENSINO-APRENDIZAGEM 

DE LEITURA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

 Iniciamos a análise pelo questionário aplicado junto aos professores de Língua 

Portuguesa da escola, que lecionam do 6º ao 9º ano. As perguntas são abertas e 

buscaremos tecer um comparativo entre as respostas dos professores e alunos, além 

da nossa observação durante as aulas. De início, pesquisamos as crenças dos 

professores a respeito da proficiência leitora dos alunos e pedimos que justificassem 

sua resposta. 
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Gráfico 7 - Proficiência leitora dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

 A afirmação dos professores de que 50% dos alunos têm um bom desempenho 

na leitura e que os outros 50% leem razoavelmente bem, leva a crer que as 

habilidades se equiparam, na medida em que cada um dos professores leciona em 

séries diferentes. Para um aluno do 6º ano ser considerado razoável em seu 

desempenho, é provável que os do 9º ano também o sejam, na medida em que eles 

já praticam a leitura há mais tempo, ou seja, equivaleria a considerar aqueles tão bons 

quanto estes, baseando-se nas habilidades exigidas por cada série. De acordo com 

as orientações sobre o eixo leitura, a BNCC (BRASIL, 2018) traz que a progressão 

das habilidades leitoras não acontece de forma homogênea, “podendo supor 

diferentes graus e ir se complexificando durante vários anos” e que o interesse por um 

tema pode levar o aluno para leituras mais desafiadoras. 

 Apesar das dificuldades do ensino remoto, representadas pela falta de acesso 

à internet, ou pela ausência do contato direto e diário com o aluno, os professores 

pesquisados têm buscado fazer o melhor que podem. Baseando-nos nas palavras de 

Barcelos (2006, p.29) de que as crenças, necessidades e expectativas do aluno 

parecem ser um dos fatores que mais afetam a prática do professor, podemos inferir 

que ao declarar que os alunos são bons leitores, o professor demonstra confiança de 

que seus alunos estão evoluindo e que seu trabalho está produzindo bons resultados. 

Como os professores e os alunos residem na mesma localidade, formada de pessoas, 

em sua maioria, semialfabetizadas ou analfabetos funcionais, cujo acesso a leitura se 
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dá basicamente através da escola, ler com frequência ou mesmo conseguir que o 

aluno leia, pode ser considerado uma vitória do ensino.  

Declarar que seus alunos leem bem pode significar a crença de que eles 

realmente passarão a ler mais e melhor. Barcelos (2006) afirma que as crenças são 

construções da realidade, resultantes de nossas experiências de um processo 

interativo de interpretação. Ao afirmar que o aluno lê bem, o professor espera que o 

aluno tenha confiança em sua capacidade de aprender, pois, como observa Antunes 

(2003), as dificuldades de leitura dos alunos podem frustrá-lo no seu esforço de 

estudar, levando-o a abandonar a escola com a certeza de que é incapaz. Visando 

complementar as respostas à primeira pergunta, pedimos que os professores 

justificassem suas afirmativas sobre a proficiência de seus alunos. 

 

PROF. 1: RAZOÁVEL – Pois alguns ainda não são considerados leitores 
fluentes, isso acaba prejudicando o nível de compreensão e interpretação 
textual. 
 
PROF. 2: BOM – Eles têm uma boa leitura, porém, é complicado avaliar sem 
o contato físico. 
 
PROF. 3: RAZOÁVEL – Os alunos ainda têm medo de falar e expor sua 
opinião sobre suas leituras. Acredito que precisamos trabalhar 
constantemente com leituras diversificadas e incentivá-los a participar, 
dando o seu ponto de vista e relacionando a leitura do texto com o mundo em 
sua volta. 
 
PROF. 4:  BOM – Sempre que proponho leitura, setenta por cento dos alunos 
cumpre integralmente. Os demais cumprem parcialmente. 
 

  

As justificativas apresentadas permitem-nos fazer um comparativo com as 

respostas dos próprios alunos na medida em que 40% deles têm a crença de que ler 

é difícil e que precisam de ajuda para compreender o que leem, 40% creem entender 

tudo sem ajuda e os outros 40% leem várias vezes o mesmo texto para compreendê-

lo. Na avaliação dos professores, 50% dos alunos foram indicados como leitores ruins 

e a outra metade como bons. Considerando que os alunos avaliados pertencem a 

séries diferentes e que as dificuldades ocorrem em todas elas, significa dizer que o 

trabalho com leitura precisa ser intensificado e mais bem planejado. Percebe-se nas 

falas dos professores a crença de que o aluno é responsável pelas dificuldades e pela 

autonomia na leitura, quando afirmam que o aluno tem uma leitura razoável e que 

“alguns ainda não são considerados leitores fluentes e isso atrapalha a 
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interpretação” ou “os alunos ainda têm medo de falar e expor sua opinião sobre 

as leituras.   

É importante considerar que o professor tem que reconhecer a importância do 

seu papel no ensino de leitura. Solé (1998) afirma que uma atividade de leitura deverá 

ser motivadora para que desperte o interesse do aluno e esse interesse pode ser 

suscitado dependendo da apresentação que o professor faz e das possibilidades que 

ele seja capaz de explorar. É importante ressaltar que o professor precisa ter objetivos 

bem definidos para cada leitura proposta a fim de tornar o aluno apto a reconhecer as 

diferentes finalidades e funcionalidades dos textos que circulam dentro e fora da 

escola, permitindo que ele adquira competência para utilizar a leitura como 

instrumento que transcende o contexto escolar (GOMES; JOSÉ, 2009). Reforça-se a 

importância do que diz Solé (1998, p. 42), para que alguém possa se envolver na 

leitura, é imprescindível verificar se esta faz sentido para o leitor e de que ele possua 

os conhecimentos necessários para abordar o assunto do texto, que este não fique 

longe de suas expectativas, caso contrário, sua compreensão resulta impossível e 

desmotivadora.   

A fala do PROF. 3 – Acredito que precisamos trabalhar constantemente 

com leituras diversificadas indica a crença de que a o aluno pode alcançar a 

proficiência leitora com base na frequência das atividades de leitura é que vai 

possibilitar ao aluno ser um leitor proficiente. A esse respeito Geraldi (2002) afirma 

que a qualidade do “mergulho” de um leitor depende muito de seus “mergulhos” 

anteriores. A quantidade pode gerar qualidade. Sugere ainda que nós professores 

devemos propiciar um maior número de leituras, ainda que a interlocução que o aluno 

faça hoje esteja aquém daquela almejada. Dessa maneira, para que isso ocorra, são 

necessárias habilidades que devem ser desenvolvidas e ensinadas e, para 

desenvolvê-las, o professor deverá trabalhar a leitura como propõe Solé (1998, p. 24), 

ensinando estratégias de compreensão a fim de proporcionar os recursos necessários 

para que o aluno aprenda a aprender, pois, para ler, “é necessário dominar as 

habilidades de decodificação e aprender as diferentes estratégias que levam à 

compreensão”. Outro fator importante, destacado por Oliveira (2010, p.66), é que a 

“leitura não é uma atividade exclusivamente linguística”. O professor deve estar atento 

aos conhecimentos enciclopédicos e textuais de seus alunos, além de informá-los 

sobre os objetivos da leitura que vão realizar, pois quando esses são claros, as 

possíveis resistência dos alunos para realizarem a leitura, tendem a ser minimizadas. 
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Quando o PROF 3 afirma que os alunos têm medo de falar e expor a sua 

opinião sobre as suas leituras, percebemos a importância de se trabalhar atividades 

voltadas para a oralidade, como afirma Tardelli (2002), a fim de que os alunos 

desenvolvam a capacidade de argumentar e de se posicionar diante das leituras, a 

fim de transformá-lo em um leitor crítico e atuante na sociedade. Para desenvolver 

essa habilidade, o professor poderá explorar o texto em forma de discussão, 

instigando os alunos a participarem com mais frequência, tornando-os agentes do 

processo educativo. Com a pergunta seguinte, buscamos identificar como o professor 

trabalha a leitura. 

 

PROF. 1: De forma lúdica e interativa, para que os mesmos sintam 
desejo de adentrar nesse universo tão fantástico que é o mundo da 
leitura. 
 
PROF. 2: Tento ao máximo ter um contato mais próximo com eles, 
pedindo que faça a leitura e mande áudios. 
 
PROF. 3: Geralmente o trabalho com leitura na sala de aula parte das 
propostas de atividades do livro didático. A partir daí 
complementamos com atividades interativas como: debates a 
partir da temática do texto, fazendo predições, jograis, assistindo a 
filmes, vídeos, músicas, ou seja, trabalhamos uma diversidade de 
gêneros dentro de uma mesma temática. 
 
PROF. 4: De várias maneiras: lendo com eles, mando leitura para 
casa e rodas de conversas para dialogar sobre o que foi lido. 

 
 As respostas dadas fazem inferir que alguns professores ainda trabalham a 

leitura sem um objetivo claro e bem definido. A esse respeito, Cosson (2014, p. 26) 

explica que a leitura fora da escola está condicionada à maneira como o mundo nos 

ensinou a ler. No entanto, os livros e os fatos não falam por si mesmos, o que os 

fazem falar são os mecanismos de interpretação que usamos e grande parte deles 

são aprendidos na escola. No entanto, a escola precisa ensinar o aluno ler de forma 

adequada. Percebe-se, pelas afirmações dos PROF. 1, 2 E 4, de que trabalham a 

leitura: de forma lúdica e interativa, faça a leitura e mande áudios e lendo com 

eles, mando leitura para casa e rodas de conversas, que os professores não se 

utilizam de estratégias para ensinar a ler, ao contrário, oferecem os textos para que 

os alunos leiam sem que tenham a orientação necessária para o aprendizado. Solé 

(1998, p. 43) lembra que o interesse pela leitura se cria, se suscita e se educa e que 

ele depende do entusiasmo e da apresentação que o professor faz de um texto e das 
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possibilidades que seja capaz de explorar. O professor deve assegurar-se que o aluno 

possua os conhecimentos necessários para abordá-lo, que o texto se “deixe 

compreender”, ou seja, que faça parte da realidade do aluno, evitando que sua 

compreensão seja impossível.  

A resposta do PROF. 2, de que o trabalho de leitura parte das propostas de 

atividades do livro didático. A partir daí complementamos com atividades 

interativas [...] trabalhamos uma diversidade de gêneros dentro de uma mesma 

temática, apresenta algumas atividades que fazem parte do processo de ensino de 

estratégias de leitura. Segundo autores como, Graves e Graves (1995), Sole (1998) e 

Oliveira (2010), o professor, enquanto mediador no processo de leitura, tem a tarefa 

de ajudar o aluno a dominar as estratégias que lhes serão úteis na interpretação 

textual. Enfim, o professor precisa intermediar a interação entre seus alunos e os 

gêneros textuais e como afirma Solé (1998), o professor deve ser um interlocutor 

presente, que responde perguntas sobre as questões levantadas durante esse 

processo de leitura. Na sequência, buscamos saber o que os professores acreditam 

ser necessário para motivar os alunos a lerem mais. 

 
PROF.1 – Selecionar textos ou gêneros textuais que despertem neles a 
curiosidade e o gosto pela leitura. 
 
PROF. 2 – Um Professor leitor, que fala sempre de suas leituras com muito 
ímpeto para os seus alunos e, lógico, de literatura contemporânea, que é 
onde eles se encontram, isso sim, faz uma grande diferença! É um grande 
incentivador. 
 
PROF. 3 – Instigar o aluno durante a aula remota a ler qualquer tipo de 
conteúdo dentro da faixa etária. 
 
PROF. 4 – Desenvolver projetos que incentive a leitura e ler com eles. 

  

Saveli (2001), ao estudar as crenças dos professores e sua relação com as 

práticas de leitura, mostra que a maneira como trabalham a leitura está ancorada em 

um conjunto de crenças sobre o ato de ler, em que está implícita a concepção 

decodificadora de leitura. As respostas dadas pelos professores pesquisados, onde 

aparecem os termos despertar, incentivar, instigar e desenvolver demonstram que 

a prática está desconectada da teoria. Lajolo (2009 Apud OLIVEIRA; LIMA, 2017) 

destaca que o professor precisa aguçar a criticidade dos alunos através de ações 

organizadas, priorizando uma concepção criativa da linguagem e uma visão 

libertadora de ensino. Sendo assim, entende-se que o conhecimento teórico a respeito 
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do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula não é realizado completamente porque 

o que prevalece na prática são as crenças pessoais dos professores e as sugestões 

permanecem apenas em suas falas. Entretanto, como afirma Ávila (2018), essa 

discrepância entre crença e ação pode acontecer pelo momento de mudança que 

aconteceu a partir da implementação do ensino remoto, a que não estavam 

acostumados. Nesse caso, ocorre o conflito entre a crença e ação, entretanto não é 

algo negativo, apenas um período de transição.  

Colomer e Camps (2002) afirmam que a escola e o professor por vezes 

baseiam o ensino de leitura em uma série de atividades que se supõe ensinarão ao 

aluno como ler, mas com a atenção centrada naqueles aspectos que serão 

valorizados e corrigidos prioritariamente. No entanto, o desafio, como relata Lerner 

(2002), é formar praticantes da leitura e não apenas pessoas capazes de decifrar a 

escrita. É formar leitores capazes de escolher o material adequado para buscar a 

solução de problemas que devem enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar 

um texto selecionado. Por isso, é importante que as atividades de leitura sejam 

seguidas de discussões que visem à construção de sentidos, relacionando os fatos 

narrados com os fatos do cotidiano do aluno, intensificando os seus conhecimentos 

de mundo e seu poder de criticidade (GOMES; JOSÉ, 2009). A última pergunta buscou 

saber o que o professor acha da utilização das tecnologias digitais e das mídias sociais 

(WhatsApp, Podcasts, Instagram e Facebook) para trabalhar a leitura. 

 

PROF. 1 – Acho positivo, pois através dessas ferramentas eles fazem 
uso da leitura a todo instante, leem de forma espontânea aquilo que 
mais chama sua atenção, diferente daquela leitura obrigatória 
quando é indicada. 
 
PROF. 2 – Um ótimo aparato. Porém, precisamos de formações para 
inserir as novas tecnologias em sala de aula. 
 
PROF. 3 – As mídias sociais, hoje, constituem-se em recursos de 
grande importância para ajudar o professor nas tarefas com seus 
alunos, e podem ser grandes aliadas no incentivo à leitura, mas 
precisamos saber como utilizá-las para essa finalidade. 
 
PROF. 4 – Acho as mídias digitais muito produtivas, pois com elas 
os alunos estão em constante contato com a leitura. Basta o 
professor ir fazendo as intervenções necessárias.  
 

 

As respostas dos professores – PROF. 2 e 3 demonstram suas crenças na 

necessidade de uma boa formação para o trabalho em sala de aula, ou seja, de que 
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os professores precisam estar se atualizando constantemente, através de formação 

continuada para adequar o trabalho em sala de aula às necessidades do aluno e para 

adequar o ensino e aprendizagem da leitura às novas demandas impostas pelo uso 

de tecnologias na escola. As afirmativas coadunam com o que Antunes (2003) diz a 

esse respeito, de que 

 

A imagem do professor já não carrega aquela aura misteriosa de quem 
está ‘pronto’ para ‘ensinar’ de quem já estocou os saberes necessários 
para a transmissão pedagógica em sala de aula. Felizmente, a 
consciência de uma outra imagem de professor é cada vez mais clara: 
o professor que se refaz, que redescobre, que reinventa, que revê 
suas concepções e atitudes, que não está ‘formado’ e, portanto, 
redimensiona seus saberes (p. 174). 

 

 Diz Cosson (2014) de que uma das principais funções da escola é se constituir 

num ambiente onde se aprende a partilhar, compartilhar e processar a leitura. No 

entanto, os relatos de que os alunos têm uma leitura razoável ou boa, que não 

participam das atividades de leitura ou que não falam sobre suas experiências e 

dificuldades, nos leva a concordar com Jordão (2009) quando ele afirma que o 

problema pode estar nos modelos de ensino, que funcionaram com os professores, 

quando estudantes, e que não funcionam mais com os alunos de hoje, devendo “o 

professor ser o primeiro a mudar sua forma de pensar e agir na educação” (p. 12). O 

professor tem grande responsabilidade e deve se considerar um aprendiz a fim de 

aprimorar sua prática. Se sua formação foi tradicional é necessário que sua formação 

continuada, para que “a monotonia e o desinteresse não predominem em suas aulas, 

pois, se isso acontecer, será bem difícil atingir os objetivos propostos” (LIMA JUNIOR, 

2018) 

A prática de conduzir a leitura apenas através das propostas do livro didático 

não oferece ao aluno a oportunidade de participar ativamente das aulas, trocando 

ideias e opiniões. Em uma comunidade da zona rural, iletrada, com seus costumes e 

linguajar característicos, poucas oportunidades de leitura, os textos trazidos pelos 

livros didáticos não fazem parte da sua realidade, dificultando a compreensão, o que 

exige um trabalho mais didático por parte do professor. No entanto, esses jovens, já 

têm acesso às tecnologias e podem ser considerados “nativos digitais”, mesmo que 

as utilizem apenas para jogar ou interagir com os amigos e familiares através das 

mídias sociais. A afirmativa do PROF. 1 de que as tecnologias podem ser grandes 
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aliadas no incentivo à leitura, mas precisamos ainda saber como utilizá-las para 

essa finalidade, remete ao que afirma Jordão (2009) de que o aluno “nativo digital8” 

aprende de forma diferente, a partir de diversos estímulos e que cabe ao professor se 

adaptar a estas características e adequarem suas estratégias de ensino para servir 

de apoio à aprendizagem. Dessa forma, as tecnologias digitais abrem espaço para 

diversas formas de letramento, os multiletramentos, definidos por Rojo (2012) como 

práticas letradas multiculturais (relacionadas à diversidade cultural de produção e 

circulação dos textos) e multimodais (multiplicidade semiótica, relacionada às diversas 

linguagens que constituem os textos), tornando sua inserção no ensino necessária, 

devido ao avanço tecnológico, que apresenta novas e variadas formas de 

apresentação de textos, exigindo, portanto, o desenvolvimento de novas 

competências e habilidades.  

Moran (2000 Apud PEREIRA; FREITAS, 2009) afirma que toda proposta de 

introdução das tecnologias na escola só dará certo se for pelas mãos dos professores, 

pois o que as transforma em fonte de aprendizagem não é a máquina ou o aplicativo 

utilizado, mas sim o professor. A esse respeito, Coscarelli e Ribeiro (2014) apontam 

que a introdução das tecnologias na educação deve estar centrada nos sujeitos e na 

sua relação com o conhecimento. Num segundo momento, deve-se investir na cultura 

interna, partindo para a formação de pessoal, pois como afirma Grinspun (1999 Apud 

COSCARELLI; RIBEIRO, 2014) um projeto de educação tecnológica precisa ter 

intencionalidade e respaldo teórico. Deve preocupar-se com a formação do cidadão 

enquanto ser crítico, reflexivo e competente sem deixar de pensar na escola, a qual 

deve manter vínculos estreitos entre a realidade e a sociedade. Após a análise das 

respostas dos professores, as crenças que identificamos podem ser resumidas em: 

 

 

 

 

 

 

 
8
 Prensky (2001) define nativos digitais como os “falantes nativos” da língua digital dos computadores, 

vídeo games e da internet. 
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Quadro 5 - Crenças dos professores quanto à leitura e o uso de tecnologias digitais  

PRINCIPAIS CRENÇAS DOS PROFESSORES QUANTO AO ENSINO 

APRENDIZAGEM DE LEITURA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

CRENÇAS POSITIVAS CRENÇAS NEGATIVAS 

Alunos responsáveis pela leitura 

autônoma 

Aluno é responsável pelas dificuldades 

que apresenta 

Leituras diversificadas melhoram a 

leitura  

Alunos têm medo de expor suas 

opiniões e dificuldades 

Quanto mais leitura, mais proficiência  Alunos são desinteressados 

Formação continuada é importante 

para a prática 

 

Tecnologia é aliada no processo 

ensino-aprendizagem 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

Durante o percurso dessa pesquisa, os conceitos de crença ganharam 

contornos mais definidos. Os professores demonstraram ter crenças positivas com 

relação ao ensino-aprendizagem de leitura, mostrando confiar em seu trabalho e no 

sucesso de seu aluno. As implicações dessas crenças se apresentam como desafio à 

reflexão, na busca de divisar possibilidades de evolução desse processo. As crenças 

negativas de que os alunos são responsáveis pelas dificuldades que apresenta, pode 

ser explicada por Miccoli (2007) quando ela questiona o porquê do aluno perder a 

motivação mesmo querendo aprender. A autora levanta as seguintes hipóteses: ou o 

aluno é mais jovem e por isso mais aberto à aprendizagem, ou o mais velho é mais 

motivado, mas passa por experiências frustrantes. A confirmação dessas hipóteses 

responderia ao questionamento. Ousamos crer que quando os professores afirmam 

de que os alunos são responsáveis por seu fracasso, podem demonstrar que a 

segunda hipótese seria a mais provável de ser comprovada.  

Como assegura Charlot (2003 Apud SANTOS; SILVA, 2014, p. 07), “O que 

produz o sucesso ou o fracasso escolar é o fato de o aluno ter ou não uma atividade 

intelectual – uma atividade eficaz que lhe possibilite apropriar-se dos saberes e 

construir competências cognitivas”. O trabalho com leitura deve ser um dos principais 

objetivos do ensino, devendo fazer sentido para o aluno, proporcionando a sensação 

de realização do seu objetivo. Reforçando a crença dos professores, pode-se dizer 

que a mais importante estratégia didática para a prática de leitura é a diversidade 

textual, sem isso, não se formarão leitores proficientes. Nesse sentido, as tecnologias 
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digitais aparecem como alternativas viáveis e que podem ser utilizadas nas mais 

variadas práticas de leitura, dentro e fora da escola. 

 

4.3. AS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA POR ANDAIMES EM AULAS VIRTUAIS 

 

 No início do ano letivo de 2020, logo no primeiro bimestre, o mundo conheceu 

o Corona Vírus, que veio modificar os hábitos pessoais, profissionais e educativos de 

toda a população mundial. Diante do quadro de isolamento social, proposto pelo 

Governo com vistas a diminuir a transmissão do vírus, as escolas e os profissionais 

da área da educação se viram diante de novas possibilidades de se trabalhar o ensino 

– por meio da utilização das tecnologias digitais. Na pequena cidade de Mauriti, 

localizada no interior do estado do Ceará, a novidade assustou a comunidade escolar 

que, até então, o que utilizava era o Datashow e o computador para a elaboração de 

atividades e pesquisas. Foi necessário muito estudo e esforço de todos – Secretaria 

de Educação, gestão, professores, pais e alunos.  

A utilização das tecnologias digitais já era proposta pela BNCC. Esta trouxe em 

seu texto propostas para um ensino contextualizado a fim de proporcionar uma 

melhoria nos índices de aprendizagem, já que a introdução das tecnologias uniria o 

ensino com a realidade do aluno, que já está inserido na cibercultura. Apesar dessas 

propostas se adequarem a várias regiões do país, o mesmo não acontecia com as 

pequenas cidades do interior. Este fato ficou provado diante da demanda por 

formações continuadas para o trabalho virtual, em toda a região onde está situada a 

escola pesquisada. Diante desse contexto, diversas foram as reuniões e formações 

oferecidas pela Secretaria de Educação Municipal visando qualificar o professor para 

essa nova modalidade de ensino. 

A partir do mês de março de 2020 tivemos as primeiras aulas ministradas com 

a utilização do aplicativo WhatsApp. Foram criados grupos de professores e de todas 

as turmas da escola – do 6º ao 9º ano. Logo de início, as dificuldades foram o acesso 

à internet, que nem todos os alunos possuíam, e alguns tinham aparelhos mais antigos 

que dificultava a visualização dos vídeos e a leitura em PDF. Em pouco tempo, as 

dificuldades foram diminuindo, pois os pais mais preocupados com a aprendizagem 

dos filhos, providenciaram smartphones, mesmo que apenas um para todos os 

membros da família, mas que permitiram aos alunos o acesso às aulas remotas. Para 
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aqueles que não tiveram acesso, a escola providenciou apostilas com as atividades 

impressas, que os pais recolhiam na escola.  

Nesse contexto, tivemos que pensar em como se realizaria esta pesquisa, já 

que os dados teriam que ser colhidos on-line. Com base no conhecimento da turma, 

já que o trabalho com ela se iniciara no ano anterior, quando faziam o 6º ano, foi 

possível identificar os problemas relacionados à leitura e planejar os próximos passos 

da pesquisa. Dessa forma, decidimos trabalhar um projeto denominado “Construindo 

um mundo melhor”, que consistia na escolha de textos multimodais relacionados ao 

tema – “Sustentabilidade” e “meio ambiente”. Elegemos a Proposta de leitura por 

Andaimes, de Graves e Graves (1995) para fundamentar nossas atividades. O projeto 

foi dividido da seguinte forma: 

 

Quadro 6 - Projeto 

 PROJETO “CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR” 

Objetivo 
geral 
 

Ampliar o repertorio de leituras dos alunos, incentivando e 
conscientizando sobre a importância da leitura para seu 
desenvolvimento pessoal e ampliação cultural e preocupação com a 
sustentabilidade do planeta. 

Objetivos 
específicos 

 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre gêneros textuais; 

Tornar as aulas mais dinâmicas através da utilização de diversos 
gêneros textuais; 
 

Melhorar a oralidade, a organização das ideias e a argumentação dos 
alunos, através da proposta de criação de um vídeo; 
 

Construir valores socialmente desejáveis; 
 

Desenvolver atitudes de interação, colaboração e troca de 
experiências em grupo. 

Ações 

Leituras de gêneros diversos: textos, imagens, memes, reportagens e 
notícias. 

Resolução de atividades de interpretação de texto. 

Produção de um vídeo apresentando as conclusões a que os alunos 
chegaram ao final do projeto. 

Questionário com perguntas fechadas buscando saber a opinião dos 
alunos quanto à realização do projeto de forma virtual. 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 
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Após a apresentação do projeto à turma, percebemos o engajamento de todos. 

Nessa etapa, já deixamos claro aos alunos que se tratava de uma atividade que fazia 

parte do mestrado e que o foco da nossa pesquisa era a leitura e a interpretação 

textual e que as ações do projeto seriam diferentes porque seriam trabalhadas de 

forma virtual. O trabalho com esse projeto teve o intuito de tornar os alunos mais 

autônomos com relação às suas leituras, os levassem a analisar sua própria 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, desviar o foco das angústias advindas do 

isolamento social, para causas ambientais que também produzem impactos sociais. 

Com esse intuito, as metodologias a serem aplicadas têm que acompanhar os 

objetivos pretendidos. Se desejamos alunos proativos devemos envolvê-los em 

atividades mais complexas de forma a que eles tenham que decidir como resolvê-las 

e avaliar os resultados obtidos. Se queremos que sejam criativos, eles precisam 

experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa (BACICH; 

TANZI NETO; TREVISANI, 2015). De acordo com os autores, 

 

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados, acompanhados 
e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados 
contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 
emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar 
situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns 
riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o 
complexo (p.50). 

 

A apresentação do projeto à turma aconteceu em duas aulas. Nesse momento 

falamos ser de suma importância a conscientização da preservação do Meio Ambiente 

para a nossa vida e todos os seres vivos, afinal vivemos nele e precisamos que todos 

os seus recursos naturais sejam sempre puros. Mostramos que o problema 

relacionado ao descarte de lixo afeta toda a população. Escolhemos como primeira 

leitura, a reportagem – Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina, em Brasília” 

(ANEXO 1), reportagem veiculada no site da revista exame. Nessa perspectiva, os 

diversos gêneros digitais presentes nas páginas da internet, tornam-se aliados para a 

elaboração de estratégias de leitura voltadas para a inclusão dos alunos no contexto 

do letramento digital. Para essa leitura, enviamos o link via WhatsApp e, ao mesmo 

tempo, copiamos a reportagem no Word e salvamos em PDF para aqueles que 

tivessem dificuldades de acesso. Realizamos a pré-leitura com as seguintes 

indagações: - O que você acha que acontece com o lixo produzido em sua casa depois 
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da coleta? Será que descartar o lixo de forma correta é o suficiente para reduzir os 

impactos ao meio ambiente? Após esses questionamentos, os alunos falaram suas 

opiniões e em seguida enviamos o link da reportagem e o arquivo em PDF. No 

segundo encontro virtual, disponibilizamos para os alunos um vídeo (ANEXO 4) 

confeccionado pelo Governo do Estado do Ceará, através de sua página no YouTube 

– Coordenadoria de Cooperação com os municípios – COPEMN, que apresenta as 

diferenças entre notícia e reportagem. O propósito de apresentarmos esse vídeo aos 

alunos, além de trabalhar outras formas de letramento, é a necessidade de que o 

professor trabalhe leituras multimodais a fim de potencializar e contribuir para a 

construção crítica do discurso do aluno (OLIVEIRA; LIMA, 2017). A esse respeito, 

Marcuschi (2008) destaca que ler é uma atividade complexa que pressupõe o 

estabelecimento de relações entre os conhecimentos e as diversas experiências num 

movimento interativo e negociado. Após a apresentação do vídeo, compartilhamos o 

link de uma notícia - Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo da Praia de 

Copacabana (ANEXO 5).  

A atividade consistiu na leitura dos textos para que eles identificassem as 

características de cada gênero e tivessem embasamento para o trabalho que seria 

realizado ao final do projeto, de construção de um vídeo informativo. Nesse momento, 

informamos aos alunos que seria realizada uma palestra sobre meio ambiente e 

sustentabilidade, ministrada por uma professora convidada e que eles participariam. 

Percebe-se, quando da apresentação de uma proposta de atividade diferenciada, que 

enquanto alguns alunos se mostram interessados e empolgados, outros, ao contrário, 

consideram uma “atividade “chata”. Escolhemos uma charge para a segunda leitura, 

por entendermos que é a partir da leitura de textos diversos que os alunos deverão 

ser capazes de atribuir-lhes significado e conseguir relacioná-los aos demais. 

Nas duas aulas seguintes, trabalhamos uma atividade com charge sobre o lixo 

(ANEXO 7). Tivemos o cuidado de não interferir nas reflexões dos alunos, para que 

eles se sentissem à vontade para realizarem suas inferências e expressarem suas 

opiniões. Nesse sentido, concordamos com Orlandi (2012, p.50) quando ela diz que 

“o aluno traz para a leitura sua experiência discursiva, que inclui sua relação com 

todas as formas de linguagem”. Para esse texto, escolhemos uma pergunta simples 

de interpretação: 1. Que reflexão é possível fazer a partir da leitura dessa charge? 

Deixamos os alunos livres para responder e, apenas alguns, deram sua opinião. As 

respostas estão resumidas no quadro a seguir:  
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Quadro 7 - Respostas ao texto 4 do Projeto “Construindo um mundo melhor” 

1 Que reflexão é possível fazer a partir da leitura dessa charge? 

O homem não acredita que o mundo fique limpo de novo. 

O homem destrói o meio ambiente jogando lixo por toda parte.  

Em poucos anos não vai ter lugar para se viver. Tudo vai tá cheio de lixo. 

O homem jogou fora a esperança de um mundo limpo. 

Se a gente não cuidar do planeta não vamos ter onde morar. 

FONTE: Dados da pesquisa/2020 

 

Percebemos que os alunos conseguiram inferir o sentido do texto. Isso significa 

que se deve continuar o trabalho com atividades voltadas para a compreensão e 

interpretação de textos, principalmente aquelas que desenvolvem as competências 

que se referem a construção de inferências de informações e sentidos. Enfim, 

percebeu-se, nesse fato, a relação com as intenções interventivas desta pesquisa, no 

que se refere aos objetivos de se trabalhar práticas de leitura com o propósito de 

desenvolver melhor essa competência nos alunos.  

O próximo passo do projeto foi o compartilhamento de vídeos do canal 

YouTube, relacionados ao problema de lixo no meio ambiente. Os vídeos foram: 

Terror! o lixo espalhado nos oceanos!!!9; Lixo orgânico e inorgânico10; Coleta 

Seletiva11; Resíduos Sólidos12; Conheça a dura realidade de quem sobrevive dos 

lixões13 e RJ: mais de 3.400 homens recolheram 762 toneladas de lixo, após 

réveillon14. A turma foi dividida em seis equipes, onde cada uma deveria assistir ao 

vídeo, interpretá-lo e escrever uma reportagem sobre o tema. Um dos integrantes da 

equipe ficaria responsável por gravar um vídeo apresentando o texto final elaborado 

pela equipe. Vale ressaltar que nesse momento, as aulas já estavam sendo 

ministradas também pelo Google Meet e os vídeos seriam compartilhados durante a 

aula para que todos assistissem. Koch (2009) fala que a produção de linguagem 

constitui atividade interativa e complexa de produção de sentidos, que se realiza, 

evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes no texto e na maneira 

 
9 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MPE74QNvzp8 
10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P4WjyvtMzzQ 
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fBJbGldJse4  
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2mYSbkOXl5g 
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VLZ6H0pBBsw 
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qFg7eECscV4 
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como está organizado. Esse processo, no entanto, requer não apenas a mobilização 

de saberes enciclopédicos, mas a sua reconstrução e a dos próprios sujeitos – 

momento da interação verbal. A solicitação de que os alunos produzissem um texto 

final, individual, onde cada um demonstrasse o que entendeu dos vídeos, é uma forma 

de fixação do conteúdo e de formação do pensamento crítico. Nem todos os alunos 

produziram o texto. Esse foi um fato observado na turma – a dificuldade na produção 

textual e a recusa em fazer. Em seguida, um exemplo de dois textos produzidos. 

 

Quadro 8- Produção textual parte do Projeto "Construindo um mundo melhor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 

 

 

 

 

 

Redação – Al 1  

Em primeiro plano é importante salientar que o Brasil ainda apresenta uma 

significativa dificuldade para destinar corretamente os resíduos sólidos, fato que 

se comprova ao analisarmos que em 60% das cidades brasileiras ainda há a 

presença de lixões. As regiões centro-oeste, norte e nordeste são as que 

apresentam a maior quantidade incorreta de destinação do lixo, representando 

80% dos resíduos que vão para os lixões. 

São muitas as leis que proíbe os lixões no Brasil, a mais importante delas foi 

aprovada a pouco mais de 10 anos. A política nacional de resíduos sólidos dá 

prazo até 2014 para o fim de todos os lugares de lixo clandestino. Contudo, os 

governantes alegam falta de recursos para solucionar o impasse. Aprovação, 

pelo Senado, de novo Marco regulatório para regulamentar os serviços sanitários 

e extinção dos lixões até o final do mês de agosto de 2021, as cidades 

metropolitanas devem resolver tais problemáticas, depois disso, a data limite vai 

até 2024 para as cidades com mais de 50 mil habitantes. 

Sendo assim, é necessário voltar o olhar diretamente e exclusivamente dos 

lixões para a sua sobrevivência. Com a sua extinção será necessário que o poder 

público entre em ação promovendo oficinas de ensino à população sobre coleta 

adequada do lixo e, investir em empresas de reciclagem para inserir os 

catadores no mercado de trabalho. 
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Quadro 9- Produção textual parte do Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A proposta de redação não era uma atividade obrigatória, o intuito era o de 

analisar se os alunos conseguiriam apreender o conteúdo veiculado no vídeo e 

interpretá-lo na forma de um texto reescrito. Selecionamos as redações das alunas Al 

1 e 2 por terem sido as primeiras entregues e pertencentes a uma mesma equipe. 

Percebemos ao analisarmos as duas redações acima, que mesmo que a redação do 

Al 1 possua características do gênero mais destacadas, menos erros gramaticais e de 

concordância, demonstrando maior conhecimento das normas de escrita e de 

conseguir transmitir a mensagem de forma mais clara, a do Al 2, possui mais erros 

ortográficos e de concordância, no entanto, conseguiu alcançar seu objetivo de 

apresentar o tema pesquisado de maneira clara, o que significa dizer que, no que 

tange à leitura, nosso objetivo foi alcançado. Um fato observado durante o projeto foi 

o de que a Al 1, tem mais habilidade na produção escrita, mas sua leitura ainda precisa 

ser trabalhada; a Al 2, ao contrário, não possui muita habilidade na escrita, no entanto 

lê com boa dicção, velocidade, respeitando a pontuação e a entonação das palavras.  

No que se refere ao hábito de ler, o importante nesse processo, é o que diz Lerner 

(2002, p. 27) de que devemos “formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros 

Redação – Al 2 

Em 2024 está previsto o fechamento dos lixões muitas pessoas catavam lixo para 

sobreviver quando o caminhão chegava eles iam na frente para pegar os melhores 

materiais, o dinheiro que eles ganhavam em 1 dia era 20 Reais e em 1 mês até 

600 Reais. Cada pessoa antes de virar catador de lixo tinha uma profissão mas 

por necessidade eles viraram catadores. A prefeitura de Itabuna está em 

procedimento de um aterro sanitário. 

Morar no lixo não é bom, além do mau odor também tem muitos produtos materiais 

tóxicos que prejudicam a saúde dessas pessoas, doenças graves que pode levar 

até a morte, e junto dos lixos haviam porcos, corvos, urubus entre outros. A lei 

prevê o fechamento dos lixões está para agosto de 2021 (capitais e regiões 

metropolitanas), agosto de 2022 (mais de 100 mil habitantes) agosto de 2023 

(entre 100 mil e 50 mil pessoas) e até agosto de 2024 (menos de 50 mil 

moradores). 

Eu acho que quando fecharem os lixões o governo deverá doar alimentos, dar um 

teto onde morar e ajudar essas pessoas a arrumar um emprego ou dar uma renda 

mensal, água potável e outras coisas. 
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mundos possíveis que a literatura oferece” e sejam capazes de apreciar a qualidade 

literária. 

Na aula seguinte foi realizada a palestra, cujo objetivo foi o de proporcionar um 

espaço para a reflexão sobre o tema e os vídeos já trabalhados, permitindo que eles 

tirassem suas dúvidas, questionassem, e trocassem conhecimento, além de levá-los 

a compreensão de que há outras formas de se conhecer e falar sobre um mesmo 

tema. Os alunos se mostraram tímidos, mas percebeu-se a atenção dedicada a esse 

momento diferente das aulas a que eles estavam acostumados. Houve pouca 

participação oral dos alunos, pois a maioria se sentiu envergonhada de fazer 

comentários ou perguntas. Apenas três alunos se manifestaram, falando sobre os 

conhecimentos que já tinham adquirido sobre o tema. No entanto, todos assistiram a 

palestra até o final e, logo depois, teceram comentários sobre o quanto gostaram e da 

vontade de participar novamente de um evento como esse.  

A palestra teve início no horário marcado e contou com a participação de todos 

os alunos que tinham acesso à internet e condições de participar. Percebia-se a 

curiosidade dos alunos, pois eles nunca tinham participado de um evento desse tipo 

e o fato de ser transmitido via Google Meet, e tendo como palestrante uma professora 

convidada, despertou o desejo de participar. Diante da empolgação demonstrada 

pelos alunos ao final da palestra, percebe-se a importância de se levar em conta um 

conjunto de valores, crenças e saberes associados ao gênero escolhido. Isso significa 

dizer que essa escolha não deve se dar de modo aleatório, devendo levar em conta 

também a situação de comunicação em que o gênero se insere, pois conhecer a 

diversidade de gêneros não basta, sem um ensino planejado e sistemático. É preciso 

deixar claro o que se pretende fazer com o texto dos alunos (FONTENELE; 

MAGALHÃES NETO, 2019). Para que essas atividades diferenciadas ocorram a 

contento, faz-se necessário conhecer as novas modalidades textuais presentes no dia 

a dia e os meios nas quais a língua está sendo propagada. Chega-se a uma realidade 

em que o meio importa mais que as informações que leva, porque determina o modo 

de pensar e de agir (BOHN, 2013, p. 92). No tocante a isso, Brito e Sampaio (2013, 

p.10), afirmam que: 

 
O ensino vive um momento revolucionário que perpassa o binômio 
Pedagogia-Tecnologia e seus reflexos quando ao ato de ler/escrever. 
O que antes era feito mecanicamente através de simples 
decodificação de signos linguísticos ou fluência na oralidade foi 
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ressignificado pela mediação de ferramentas digitais no uso da 
língua, excedendo assim a sua superficialidade material. 

 

 A relevância da participação dos alunos nessa palestra se deu pelo simples 

fato de ter um tema apresentado de forma diferenciada e trazendo novas informações 

de uma realidade totalmente desconhecida por eles, haja vista nunca terem saído de 

sua cidade natal, não conhecerem o mar, lixões e muitas outras coisas apresentadas 

ali. Na aula seguinte foi a culminância do projeto com a apresentação dos vídeos 

produzidos por eles (ANEXO 9). Todos estavam orgulhosos do trabalho realizado e 

bem mais conscientes quanto aos problemas ambientais. A nossa avaliação ao final 

do projeto foi positiva na medida em que conseguimos alcançar o objetivo de ampliar 

o conhecimento dos alunos, incentivando e conscientizando sobre a importância da 

leitura para seu desenvolvimento pessoal, ampliação cultural e preocupação com a 

sustentabilidade do planeta. É necessário, portanto, saber avaliar e selecionar aquelas 

ideias ou textos que são mais coerentes com os objetivos da aula, que deve ocorrer 

em uma sequência e diferentes graus de dificuldade para que se obtenha sucesso.  

Na primeira fase da pesquisa, quando perguntamos a preferência dos alunos 

entre texto e imagens, obtivemos apenas três respostas e nestas eles afirmavam 

preferir as imagens aos textos, pois consideravam mais fáceis de interpretar. Por esse 

motivo, resolvemos aplicar duas questões após a realização do projeto a fim de 

verificarmos se realmente eles conseguem interpretar mais facilmente quando é 

imagem. A questão 1 da atividade contempla a habilidade de reconhecer efeitos de 

sentido nos textos lidos:  

 

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. (BRASIL, 2018, 
p.141). 
 

O trabalho com a charge é interessante e diferente, uma vez que o gênero 

apresenta um fato social onde o chargista retrata seu ponto de vista de forma crítica 

e bem-humorada, permitindo que se trabalhe além da leitura, a construção de sentido. 

Conforme afirmam Dionísio e Vasconcelos (2013 apud OLIVEIRA; LIMA, 2017), trazer 

para sala de aula textos multimodais pode proporcionar uma aprendizagem mais 

eficiente, pois o processo de letramento não deve ser apenas linguístico, mas social. 

Pensando nisso e no fato dos alunos afirmarem, na primeira parte da pesquisa, que 
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preferiam imagens a texto, trouxemos as questões com imagem e texto para 

identificarmos se realmente eles entendem melhor a imagem. Na questão 1, 

apresentamos uma charge retirada da internet e colocamos alternativas com 

respostas contraditórias a fim de verificar a atenção à leitura da imagem, associada 

ao texto, bem como a percepção da ironia nas palavras do menino. Quinze alunos 

responderam à atividade e as questões e as respostas obtidas, estão apresentadas a 

seguir. 

Figura 1- Texto 1- atividade do Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 15 

 

Gráfico 8- Atividade com charge – Projeto “Construindo um mundo melhor 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo da pesquisa/2020 

 
15 Disponível em: https://suburbanodigital.blogspot.com/2020/10/pet-analise-charge-abaixo-
para.html 

14%

73%

13%0%

2. O que o filho quis dizer quando falou "Sim, o clima"? 
Ele concorda com o pai que o
clima está doido, pois ele
destrói a natureza.
Ele quer dizer que não é o clima
que está doido, pois quem
destrói a natureza é o homem.
Ele não entende o que o pai
quer dizer.

Ele quer dizer que o clima está
muito quente.



93 

 

 Dos quinze alunos que responderam à pergunta, 73% acertaram a resposta. 

Podemos concluir que dois fatores colaboraram para esse número de acertos. O 

primeiro seria o de que realmente eles entendem melhor os textos associados a 

imagens; em segundo lugar, estaria o conhecimento enciclopédico. Nesse caso, os 

alunos trabalharam durante várias aulas sobre o mesmo tema, realizando leituras 

diversas o que permitiu a aquisição do conhecimento necessário sobre o tema, para 

a compreensão da charge. O que dizer então dos 27% que não acertou a resposta? 

Poderia ser falta de atenção, leitura rápida, desinteresse pelo tema ou dificuldades de 

aprendizagem? Esse resultado está em consonância o que diz assunção sobre a 

leitura, de que ela  

é ameaçada mais do que pelo grande número de livros e textos 
circulando, mas pela maneira como o leitor se relaciona com eles: 
inercialmente, ou seja, de forma heterônoma, em vez de maneira 
autônoma, autêntica, como seria a leitura de um leitor vital [...] 
(ASSUMÇÃO, 2009, p. 53). 

 

Diante do exposto, ressalta-se a importância da interação entre leitor e texto, 

pois as experiências vividas pelo leitor são essenciais para a compreensão do texto 

lido. Dessa forma, a proposta de intervenção em sala de aula deve cumprir o papel de 

levar o aluno a refletir sobre sua realidade social através de leituras diversas que os 

levem a questionar os problemas sociais e, percebe-se pelo número de erros que 

muito ainda tem que ser trabalhado em sala de aula para que o aluno se torne um 

leitor autônomo. A questão seguinte apresentou, também, muitos acertos. 
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Figura 2 - Texto 2 do Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA/2020 
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Gráfico 9 - Atividade com texto - Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

Os gráficos mostram o resultado positivo da aplicação do Projeto, na medida 

em que os alunos demonstraram interesse pelo assunto, a ponto de ser grande o 

número de acertos, demonstrando o conhecimento adquirido durante todo o percurso. 

Ao mesmo tempo podemos constatar que foi elevado o índice de acertos, 67%, porém, 

esse percentual é menor do que o apresentado na primeira questão, indicando que 

realmente os alunos preferem e conseguem obter maior êxito com questões que 

associam imagens e textos. Uma terceira pergunta buscou saber qual a questão foi 

mais fácil de interpretar e quais a que eles preferiam. O resultado foi: 

 

 

 

 

 

 

67%

13%

13%

7%

2. O QUE PODE OCORRER DAQUI A UM SÉCULO SE A 
TEMPERATURA CONTINUAR SUBINDO?

catástrofes climáticas, o avanço do mar e a
extinção de espécies ameaçadas.

Não ocorrerá mais extinção dos animais.

O planeta se resfriará e as arvores
crescerão.

Não ocorrerão mudanças no planeta.
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Gráfico 10- Atividade com texto - Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

 Por parecer que a questão com a imagem fosse mais simples de ser 

respondida, fizemos nova pergunta para saber realmente se a preferência dos alunos 

era pela questão com a imagem. O resultado nos surpreendeu e foi o seguinte: 

Gráfico 11- Atividade com texto - Projeto "Construindo um mundo melhor" 

 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA 

 

80%

20%

3. Qual das duas questões foi mais fácil de interpretar?

A que continha a imagem.

A que continha o texto.

27%

6%
67%

4. Qual das duas você prefere?

A que contém a imagem.

A do texto.

Gosto das duas.
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 Esse resultado, de que gostam das duas questões se mostrou como uma 

mudança na concepção inicial de que a questão com imagem era mais fácil e que por 

isso era a preferida. Acreditamos que o trabalho realizado durante o projeto, de 

apresentar textos em formatos diversos (escrito, imagens, vídeos, palestras) sobre um 

mesmo tema, levou os alunos a mudarem sua opinião a respeito da preferência de 

leitura. Lajolo (2009) afirma que o desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos 

depende da escola, que precisa criar um ambiente voltado para o debate e as 

discussões. Isso foi constatado a partir da execução das diversas atividades 

realizadas durante a aplicação do projeto. As diferentes leituras através dos diversos 

gêneros, permitiu que os alunos ampliassem seus conhecimentos sobre o tema, 

discutissem, elaborassem estratégias de compreensão e interpretação para a 

gravação do vídeo e a se colocarem de forma questionadora diante das informações 

veiculadas. Esse método foi baseado nas diretrizes da leitura por andaimes, proposta 

por Graves e Graves (1995), que afirmam que os alunos precisam ser desafiados para 

se desenvolverem como leitores, mas eles também precisam ter o necessário apoio 

ou andaimagem para enfrentarem esses desafios. Durante as atividades ocorreu o 

que Lajolo (2009) também afirma sobre a leitura crítica, ou seja, ela possibilita o 

conhecimento e o aprofundamento das diferentes interpretações de um tema, 

contribuindo para a formação de leitores críticos.  

Na realidade, a aplicação dessas questões permitiu que avaliássemos a 

participação dos alunos no projeto, sua compreensão e comprometimento com o tema 

proposto. Apesar de ser um tema de grande relevância, trata-se de um tema 

aparentemente distante da realidade local. Na comunidade não há lixões, não há 

catadores de lixo, a coleta de lixo (não há coleta seletiva) acontece duas vezes na 

semana e não se sabe sua destinação. Por ser uma comunidade localizada na zona 

rural, há apenas um riacho intermitente e em alguns locais, o lixo é queimado nos 

“terreiros”. O pouco que se tem de informação é através das aulas de Geografia. 

Obviamente, não é porque os alunos não vivenciam muitos dos acontecimentos 

mostrados nos vídeos e na palestra que eles não poderiam significá-lo. Logo, isso faz 

parte da relação de interação que as diversas leituras estabelecem, ou seja, levar em 

conta a intertextualidade, na leitura, é refletir sobre o fato de que o(s) sentido(s) de um 

texto passa(m) pela sua relação com outros textos (ORLANDI, 2009, p. 195). 

Kleiman (2000) diz que mesmo que a escola priorize o trabalho com temas 

relevantes, como foi o caso desse projeto, é interessante preparar atividades de 
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letramento para os alunos, ou seja, providenciar um conjunto de atividades oriundas 

de um interesse real da vida dos alunos e cuja realização envolva o uso da escrita, 

cada um realizando-a segundo a sua capacidade. A realização deste projeto foi uma 

experiência com leitura que utilizou diversos gêneros como: reportagens, notícias, 

vídeos, palestras, trabalhando o pensamento crítico, a interpretação e a oralidade. 

Como ressalta Miccoli (2010, p. 29), “todas as experiências vivenciadas são processos 

que envolvem dinâmicas relacionais e interacionais”. Essas experiências nos ajudam 

a representar o mundo e a construir a nossa compreensão e a nossa identidade social.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação se configurou como uma oportunidade de identificar as 

crenças dos professores e dos alunos a respeito do ensino/aprendizagem da leitura e 

do uso das tecnologias digitais nesse processo. Compreendendo o processo de leitura 

como prática transformadora para a inclusão social e construção do intelecto, 

destacamos a importância da escola e do professor, enquanto mediador desse 

processo, no desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, 

transformando-o em sujeito crítico e reflexivo, para atuar na sociedade. Como bem 

disse Freire (1992), “ler um texto não é ‘passear’ licenciosamente, pachorrentamente, 

sobre as palavras [...]. É tarefa de sujeito crítico, humilde, determinado”. 

Partimos da inquietação surgida em nossa prática em sala de aula, onde nos 

deparamos com jovens desejosos de aprender, mas com muita dificuldade na 

interpretação do que liam. Apesar de apresentar resultados positivos na avaliação 

externa, o SPAECE, o nível de proficiência leitora dos alunos se apresenta, em sua 

maioria, no nível intermediário. Nessa perspectiva, surge o desejo de compreender se 

as dificuldades de leitura e compreensão textual dos educandos estão relacionadas 

com as crenças e as experiências deles e dos professores, visto que, como afirma 

Miccoli (2010, p. 29), “todas as experiências vivenciadas são processos que envolvem 

dinâmicas relacionais e interacionais”. 

A coleta dos dados e a análise evidenciou a confiança dos professores na 

capacidade de seus alunos de alcançarem a proficiência leitora, bem como a certeza 

de que está realizando um bom trabalho nesse sentido. Identificou-se, através das 

falas dos docentes, a consciência de que muito ainda deve ser feito e a necessidade 

de um suporte para a utilização das novas tecnologias em sala de aula. Os alunos, 

por sua vez, demonstraram confiança na aprendizagem da leitura, embora alguns, 

mesmo não sendo tão proficientes, acreditam não necessitar de ajuda para realizar 

as atividades solicitadas nas aulas. Esse quadro tenderá a mudar na medida em que 

mudarem as metodologias utilizadas atualmente, que requerem maiores estudos visto 

serem novidade para os profissionais da educação. 

Os dados obtidos e analisados poderiam ser mais e melhores caso a pesquisa 

tivesse ocorrido durante o período das aulas presenciais. A suspensão das aulas em 

virtude da pandemia do Corona vírus não permitiu que nos aprofundássemos nas 

observações e na coleta das informações. Consequentemente, entende-se que muito 
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há a ser pesquisado sobre as crenças do ensino de leitura, bem como da utilização 

das tecnologias digitais com mais frequência e das mais diversas formas. A esse 

respeito, tentamos sugerir na cartilha, alguns aplicativos que podem ser amplamente 

utilizados e que trarão resultados positivos. No momento, nos prendemos a apresentar 

propostas de ensino de leitura, através da experiência por andaimagem, por sentirmos 

que seria de maior proveito, diante das respostas e observações obtidas na pesquisa. 

No momento, os dados se configuram em uma oportunidade de se repensar o 

ensino de Língua Portuguesa, visando formar alunos leitores proficientes e capazes 

de ler sozinhos e compreenderem o que leem. É do conhecimento geral que na 

sociedade globalizada é de suma importância que se perceba as mudanças que 

ocorrem todos os dias, às vezes, em segundos e que perpassam pelo âmbito 

educacional, demandando um olhar mais crítico para as práticas que a escola vem 

adotando para desenvolver a o ensino-aprendizagem de forma satisfatória. A 

introdução das tecnologias digitais nesse processo é que podem e vão contribuir com 

um ensino mais eficaz e, sobretudo, contextualizado. A nova Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) traz em seu texto que nos anos finais do Ensino 

Fundamental o jovem já deve participar de forma mais crítica das diferentes situações 

de comunicação que se apresentam no dia a dia, de forma autônoma e protagonista. 

 Aprender a se comunicar de forma mais eficiente é consequência direta da 

leitura e escrita proficiente e esse campo é muito fértil para novas e variadas 

pesquisas, pois é possível identificar que ainda não conseguiram contemplar todas as 

problemáticas enfrentadas nas escolas, pois ainda temos um índice muito baixo de 

proficiência para essas práticas. Acreditamos que muitas mudanças já ocorreram a 

partir de novos estudos, no entanto, muitos usos ainda precisam ser revistos como: a 

escolha dos gêneros para estudo, que atenda as diversas interações sociais, as 

práticas de interpretação de texto centradas, muitas vezes, na superfície textual e 

tantas outras. Para que se desenvolva competências voltadas para a era digital, é 

importante e necessário que se modifiquem as práticas pedagógicas adequando-as 

aos novos textos que surgem, a partir da cibercultura. O uso das novas tecnologias 

nas aulas de Língua Portuguesa permite ao professor inovar sua aula, estimular a 

aprendizagem tornando-a mais dinâmica, explorando a diversidade de textos que 

circulam nesse espaço. Ao propor tal atividade, ele fará uso dos diversos recursos 

multimodais que o suporte abriga. Nesse sentido, a leitura, pode ser mais produtiva 

do que aquela realizada no papel, uma vez que se apresenta através de palavras, 
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imagem e som e, com isso, prende mais atenção do aluno, levando-o a estabelecer 

relação entre os textos. Contudo, é importante um bom planejamento na escolha dos 

materiais para as leituras, sejam textos, imagens ou textos multimodais não 

sobrecarreguem o desenvolvimento da leitura, fazendo com que o aluno desprenda 

um esforço maior e desnecessário para produzir o sentido ou que perca o foco da 

proposta de ler. 

Com base nas reflexões expostas neste texto, é possível perceber como a 

mediação e a interação, como estratégias do trabalho pedagógico com a leitura, são 

necessárias para levar o aluno a uma compreensão textual mais eficaz. Assim, 

quando destacamos as estratégias do ensino de leitura por andaimes, propostas por 

Graves e Graves (1995) e que utilizamos na realização do projeto “Construindo um 

mundo melhor”, é visando contribuir para a melhoria da prática através da capacitação 

profissional. A proposta de intervenção apresentada na forma de uma cartilha 

pedagógica é de fácil aplicação e se fundamentou na certeza de que as crenças dos 

professores na eficácia dos métodos utilizados, influenciam suas ações na sala de 

aula e da mesma maneira influenciam na crença de seus alunos. Concordamos com 

Brun (2015) quando ela diz que o processo de tomada de decisão e o comportamento 

dos professores, assim como suas interações com os alunos, modelam seu 

planejamento e determinam, desta maneira, qual conteúdo é ensinado e como ele é 

ensinado. Barcelos (2006, p.18) complementa afirmando que as crenças são 

“maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências”. É necessário, portanto, entender como as crenças interagem com as 

ações dos alunos e que funções elas exercem em suas experiencias de aprendizagem 

dentro e fora de sala de aula (BARCELOS, 2001). O desafio, para nós professores 

consiste em encontrar formas de ensinar o aluno a explorar os textos na perspectiva 

da criticidade. 

Freire (1987) coloca que a leitura do mundo se faz na vivência e na convivência. 

No entanto, pode-se viver diversas experiências sem que se consiga apreender seus 

diversos significados, o alcance de suas implicações. Diante disso, ressalta-se a 

importância da leitura de mundo na formação do leitor crítico, pois sua limitação 

impede um desempenho satisfatório nas suas relações interpessoais e uma atuação 

mais significativa na sociedade. Portanto, ressaltamos a atualidade da colocação de 

Freire (1987) de que a consciência do mundo e de si mesmo estão comprometidas 

uma com a outra, havendo relação direta entre conquistar o mundo e conquistar-se. 
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Em princípio, quando tivemos que utilizar o WhatsApp e depois o Google Meet para 

ministrar as aulas durante o isolamento social, essa mudança provocou insegurança 

e um pouco de medo, pois o que é novo sempre assusta. Tanto para os alunos quanto 

para nós, professores, era uma realidade nova e que nos foi imposta pela situação 

pela qual passávamos e para a qual não estávamos preparados. Não tínhamos como 

saber o resultado senão reformulando nossas práticas. Vale lembrar que não há 

receita pronta. Nosso trabalho é único e mesmo que alguém use a mesma 

metodologia, os resultados serão outros, pois a turma é outra, o tempo e que 

proporcionaram o presente resultado. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Convidamos seu filho(a) a participar da Pesquisa: Crenças e experiências de 

professores e de alunos sobre o ensino de leitura e as tecnologias digitais nas aulas 

de Língua Portuguesa, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Eliane Teles 

Ferreira, que pretende pesquisar sobre as crenças e experiências dos alunos quanto 

às práticas de leitura. A participação do seu filho(a) é voluntária e se dará através de 

um questionário que será enviado via WhatsApp. Inicialmente explicaremos os fins e 

meios da pesquisa ao referidos participantes, em seguida, encaminharemos o 

formulário. 

        Não haverá riscos decorrentes de participação por parte de nenhum participante 

inserido na pesquisa, uma vez que o recurso utilizado para a pesquisa será o 

questionário, que não exigirá a identificação do participante. Se depois de consentir 

a participação de seu filho(a) Vossa Senhoria poderá desistir de continuar 

participando, tendo o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a nenhum dos participantes. Os resultados da pesquisa 

serão analisados e publicados, sem a identificação do participante.  

Para qualquer outra informação a Vossa Senhoria poderá entrar em contato 

com a pesquisadora no endereço: Rua João Lucas, nº 29 Distrito de Buritizinho, 

Mauriti, Ceará, pelo celular (88) 981056446, ou poderá entrar em contato com ao 

Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) no Campus 

Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), situado na BR 405, Km 153, Bairro 

Arizona, CEP: 59900 - 000 em Pau dos Ferros/RN e o telefone para contato é (84) 

3351 2560, além do endereço eletrônico profletras.pferros@gmail.com.  

 

           Mauriti-Ceará, ______ de _________________ de  2020 

   

______________________________     ______________________________  
 

Maria Eliane Teles Ferreira Dr. Marcos Nonato de Oliveira  
(Mestranda Pesquisadora responsável)  (Prof. Orientador)  

 
                           

Responsável pelo Aluno:______________________________________ 
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido   

 

Caro professor, convidamo-lo a participar da Pesquisa: Crenças e experiências 

de professores e de alunos sobre o ensino de leitura e as tecnologias digitais nas 

aulas de Língua Portuguesa, sob a responsabilidade da pesquisadora Maria Eliane 

Teles Ferreira, que pretende pesquisar sobre as crenças e experiências dos alunos 

quanto às práticas de leitura. Sua participação é voluntária e se dará através de um 

questionário que será enviado via WhatsApp. Inicialmente explicaremos os fins e 

meios da pesquisa ao referidos participantes, em seguida, encaminharemos o 

formulário. 

        Não haverá riscos decorrentes de participação por parte de nenhum participante 

inserido na pesquisa, uma vez que o recurso utilizado para a pesquisa será o 

questionário, que não exigirá a identificação do participante. Vossa Senhoria poderá 

desistir de continuar participando, tendo o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a nenhum dos participantes. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, sem a identificação do 

participante.  

Para qualquer outra informação a Vossa Senhoria poderá entrar em contato 

com a pesquisadora no endereço: Rua João Lucas, nº 29 Distrito de Buritizinho, 

Mauriti, Ceará, pelo celular (88) 981056446, ou poderá entrar em contato com ao 

Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) no Campus 

Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), situado na BR 405, Km 153, Bairro 

Arizona, CEP: 59900 - 000 em Pau dos Ferros/RN e o telefone para contato é (84) 

3351 2560, além do endereço eletrônico profletras.pferros@gmail.com.  

 

           Mauriti-Ceará, ______ de _________________ de  2020 

                    ___________________________________________  

Maria Eliane Teles Ferreira 
(Mestranda Pesquisadora Responsável)  

  
___________________________________________  

Dr. Marcos Nonato de Oliveira  
(Prof. Orientador)       

Professor:______________________________________ 
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APÊNCIDE C - Questionário aplicado aos alunos do sétimo ano   

 
Você está convidado(a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta 
de dados da pesquisa “Crenças e experiências de professores e de alunos sobre o 
ensino de leitura e as tecnologias digitais nas aulas de Língua Portuguesa, sob 
responsabilidade da pesquisadora Prof.ª Maria Eliane Teles Ferreira, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Caso você concorde em participar da 
pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos: a) você é livre para, a qualquer 
momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem constrangimento 
de qualquer natureza; b) você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa 
apresentar justificativas para isso; c) sua identidade será mantida em sigilo; d) caso 
você queira, poderá ser informado(a) de todos os resultados obtidos com a pesquisa, 
independentemente do fato de mudar seu consentimento em participar da pesquisa. 
 
1.Você considera a leitura importante para a sua vida? 

(    ) SIM      (     ) NÃO 

2) A leitura faz parte da sua rotina diária? 

(    ) SIM      (     ) NÃO 

3) Você lê por obrigação? 

(    ) SIM      (     ) NÃO   (      ) ÀS VEZES 

4) Você já leu algum livro por seu interesse, sem que o (a) professor (a) tenha 

pedido para ler? 

(     ) SIM      (     ) NÃO 

5) Você lê os conteúdos novamente em casa? 

(   ) SIM   (    ) NÃO   (    ) ÀS VEZES 

6) Quando você lê sozinho: 

(     )  Entende tudo da primeira vez  
(     ) Lê várias vezes o mesmo texto 
(     ) Não consegue entender nada 
(     ) Precisa que alguém explique o que está escrito no texto  
 

7. Relate sua experiência com leituras de textos, imagens, textos multimodais. 

 

8. O que pode ser feito para melhorar as aulas de leitura? 
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APÊNDICE B – Questionário professores 

 

APÊNDICE D -QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  

Você está convidado(a) a responder a este questionário anônimo que faz parte da 

coleta de dados da pesquisa, sob responsabilidade da pesquisadora Prof.ª Maria 

Eliane Teles Ferreira, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos: 

a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que 

lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de 

participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; c) sua 

identidade será mantida em sigilo; d) caso você queira, poderá ser informado(a) de 

todos os resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de mudar 

seu consentimento em participar da pesquisa. 

 

5. Como você julga o desempenho de seus alunos em relação à leitura? 
(    ) ruim 
(    ) razoável 
(    ) bom 
(    ) ótimo 
(    ) excelente 
 

5. Justifique sua resposta à pergunta anterior. 
 

5. Como você trabalha a leitura em suas aulas? 
 
4. O que você julga necessário para motivar seus alunos a lerem mais? 
 
5. O que você acha da utilização das novas tecnologias como as mídias sociais 

(WhatsApp, Instagram, Facebook, Podcasts) para trabalhar a leitura como forma de 

incentivar seus alunos? 
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APÊNDICE E – Cartilha Pedagógica 
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APRESENTAÇÃO 

 

“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É 

preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, quem 

trabalha para produzir a uva e quem lucra 

com esse trabalho.”  

                                               Paulo Freire 
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Pensando a escola como lugar de desenvolvimento da leitura e diante das 

dificuldades detectadas durante a pesquisa sobre as crenças de alunos e professores 

sobre o ensino de leitura, surgiu a ideia de propor uma cartilha com orientações para 

se trabalhar a leitura com a utilização das tecnologias digitais disponíveis e de fácil 

utilização por professores e alunos, como o whatsapp. A proposta surgiu da 

necessidade de se desenvolver o potencial individual e do grupo de professores, 

enriquecendo-se mutuamente, através da troca de ideias. 

Lajolo (2009) diz que ler ultrapassa a leitura escolar, constituindo-se como uma 

habilidade construída a partir da vivência de mundo do leitor, transformando a leitura 

em um processo dinâmico e reflexivo. Visando promover o desenvolvimento do aluno, 

Kleiman (2005) sinaliza a importância da inclusão de novos gêneros e práticas sociais 

na escola, com a utilização de recursos tecnológicos, considerando que estes 

recursos ajudam a rever, ampliar e modificar as práticas pedagógicas transformando-

as em novas formas de ensinar e aprender. 

Marcuschi; Xavier (2010) afirmam que “na atual sociedade da informação, a 

internet é uma espécie de protótipo de novas formas de comportamento 

comunicativo”. Dessa forma, conhecer esses novos gêneros e em que ambientes 

ocorrem é importante para o aluno e é função da escola 2juda2-los em contato direto 

e realizar a mediação entre o conhecimento, o ensino e a aprendizagem. Portanto, 

pode-se compreender que para desenvolver a competência comunicativa é 

necessário que se trabalhe como o aluno a habilidade leitora, através de estratégias 

de mediação em eventos de leitura, no sentido de que o significado do lido seja 

construído no contexto CASTRO (2015).  

Em conformidade com esse pensamento, a nova Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC sugere que se aprofunde, nessa etapa do ensino, as competências 

necessárias para o tratamento dos gêneros que circulam na esfera pública, como o 

jornalístico-midiático, informativos e opinativos. Para além dos gêneros, são 

consideradas práticas contemporâneas de curtir, comentar, envolvendo as dinâmicas 

das redes sociais. A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de fake 

2jud, da manipulação de fatos e opiniões tem destaque e muitas das habilidades se 
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relacionam com a comparação e análise de notícias em 

diferentes fontes e mídias (BRASIL, 2018).  

Sabe-se que o trabalho a ser realizado é grande e que 

além de desenvolver as capacidades de leitura é necessário estar 

atento a outras competências necessárias para a construção de 

um sujeito competente no domínio da língua. Para Cavalcante (2016), a diversidade 

textual agregada com as tecnologias digitais pode garantir a ampliação da leitura e, 

por conseguinte, o crescimento social e intelectual do aluno. Como afirmam Bacich; 

Tanzi Neto e Trevisani (2015) Conviveremos nos próximos anos com modelos ativos 

de flexibilização, de hibridização, exigindo uma mudança na 

participação dos professores.  

Entende-se que o professor como mediador da leitura necessita 

de suporte para trabalhar os diversos gêneros textuais. Pensando 

nisso, o objetivo dessa cartilha é oferecer pressupostos metodológicos que levem o 

professor não somente a estudar, mas também a pesquisar e a conceber-se como 

profissional capaz de identificar quais objetos são mais necessários e urgentes à 

realidade de seus alunos e, assim, refletir na busca por soluções e estratégias para 

3juda-los a desenvolver-se de modo autônomo. A cartilha oferece orientações e 

sugestões de sequências didáticas para serem trabalhadas nas aulas on line, através 

das tecnologias como whatsapp, googleMeett, google forms.  

Partiu-se das premissas do ensino de leitura por andaimes de que os alunos 

precisam ter alguns desafios, mas eles também precisam ter o necessário apoio ou 

andaimagem para enfrentar esses desafios. Para tanto, são necessários dois 

processos essenciais que os professores têm que observar: o planejamento e a 

implementação, levando-se em conta os alunos, o texto e o propósito da leitura 

(GRAVES; GRAVES, 1995).  

De acordo com os autores, “uma experiência bem-sucedida de leitura leva os 

estudantes a compreender que eles foram bem-sucedidos”, e essa percepção envolve 

a mudança das crenças dos alunos de que não necessitam de ajuda para ler e reforça 

a crença do professor na capacidade de seus alunos se tornarem leitores mais 

proficientes e mais críticos. Segundo Solé (2008), ensinar a ler não é mesmo uma 

questão simples, mas é necessário possibilitar ao aluno o contato com diferentes 

textos, a fim de que ele possa apreciá-lo e encontrar elementos que despertem seu 



 

 

 

 4 

gosto pela leitura. Diante do exposto, essa cartilha tem como objetivo de propor 

orientações pedagógicas aos professores visando uma formação mais crítica e 

reflexiva. 
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TEXTO DE APLICAÇÃO 

 

● Nível de ensino: 7º ano do Ensino fundamental 
● Área disciplinar: Língua Portuguesa 

● Duração: 4 aulas 

OBJETIVO GERAL: 

 

● Desenvolver o senso reflexivo e a interpretação textual dos alunos através das 
ideias propostas por Graves & Graves, uma experiência de leitura com andaimes. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Instrumentalizar os estudantes para a leitura crítica e reflexiva de acordo com as 

dificuldades apresentadas por eles; 

● Utilizar sequência didática para desenvolver as habilidades e competências de 

leitura; 

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. 

 

● Auxiliar no desenvolvimento da leitura através uma experiência de leitura com 

andaimes. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DIDÁTICA 

EXPERIÊNCIA DE LEITURA COM ANDAIMES 
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CONTEÚDOS: 

 

● Gênero textual: Conto fantástico 

● Gênero textual tirinhas, memes. 

 

RECURSOS: 

● Smartphones – Whatsapp ou GoogleMeet 
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                                     DESENVOLVIMENTO 

 
                                                              

Ao iniciar o planejamento das atividades é importante observar os 

seguintes passos propostos por Graves & Graves (1995): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA DE LEITURA COM 

ANDAIMES 

FASE UM: 

PLANEJAMENTO 

FASE DOIS: 

IMPLEMENTAÇÃO 

Os estudantes - suas necessidades, 

preocupações, interesses, fortalezas, 

fraquezas, 

conhecimento prévio, qualquer coisa que 

possa influenciar seu sucesso (ou 

fracasso) ao 

ler uma seleção particular de textos. 

Atividades de pré – leitura   
despertar o interesse dos alunos 

para a leitura; 
relembrar coisas que os alunos já 

fazem e que irão ajuda-los a 
entender; 

 

A seleção [do texto] - Seus tópicos e 

temas, seu vocabulário potencialmente 

difícil ou outros blocos de obstáculos, e as 

oportunidades que apresenta para 

instrução. 

Atividades de durante leitura 
incluem atividades que os 

estudantes fazem enquanto 
eles leem e atividades que os 
professores fazem para ajudá-los 
enquanto leem. 

O propósito ou propósitos da leitura - O 

que o estudante ganha dessa experiência 

de leitura? Com que objetivos ele ou ela 

está lendo? 

 Atividades de pós-leitura 
Elas dão oportunidade para os estudantes 
sintetizar e organizar informação extraída 
do texto. 
para o estudante avaliar a mensagem do 
autor e a qualidade do texto em si mesmo. 
para ambos professores e alunos 
avaliarem a compreensão pelos estudantes 
de um texto. 
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Primeiramente, exponha o trabalho que será realizado, o que inclui: as 

definições de quais gêneros serão abordados, a quem se dirigem os textos, os 

conteúdos temáticos a serem desenvolvidos, os formatos das produções textuais, os 

suportes nos quais circularão e os envolvidos no processo, enfim, os objetivos de 

ensino e da atividade.  

 
ATIVIDADE PRÉ-LEITURA 

 
 

Apresente um momento para discussão e informações importantes do texto, e 

assim, por meio delas, relacione com a vivência dos alunos e daí faça outros 

questionamentos: 

⇒ Opções de atividade de pré-leitura incluem: 

* Motivação 

* Ativação do conhecimento prévio 

* Construção do conhecimento específico do texto 

* Relação da leitura com a vida dos estudantes 

* Pré-ensino do vocabulário 

* Pré-ensino de conceitos 

* Pré-questionamento, predição e estabelecimento de 

direção 

* Sugestão de estratégias de compreensão  

 

⇒ Pedir aos alunos que façam a predição a partir do título do texto, levantando 

hipóteses acerca de seu tema. Deque trata esse texto?  

⇒ Antes de iniciar a leitura, a partir do título do texto, peça aos alunos que levantem 

hipóteses sobre as possíveis informações presentes no texto. 

⇒ Faça uma leitura atenta do texto e verifique se suas hipóteses estavam corretas. 

Em seguida, busque o tema do texto, ou seja, o assunto do qual ele trata. 

PASSO A PASSO 

 

 1º PASSO 
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ATIVIDADE DE LEITURA 
 
 

⇒ OPÇÕES DE ATIVIDADES DURANTE A LEITURA 

* Leitura silenciosa 

* Leitura do estudante 

* Leitura guiada 

* Leitura oral pelos estudantes 

* Modificando o texto 

 

⇒ Questione os alunos se suas hipóteses estavam corretas. 

⇒ Peça que releiam o texto e atentem para a situação que faz com que a história 

aconteça e que procurem o tema do texto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Após a proposição de hipóteses 

e questionamentos, deixe-os 

livres para opinar e apresente o 

texto expondo qual o gênero aos 

alunos. 

 

os lá! 

 2º PASSO 

Nesse momento, a interpretação estará em foco. O papel 

do professor será o de mediador da discussão, na qual lhe 

compete induzir o grupo à localização de informações 

explícitas e implícitas, provocá-lo a expor suas opiniões e 

dúvidas e questioná-lo sobre questões que colaborem para 

o entendimento. No caso de leituras equivocadas, caberá a 

ele também requerer do leitor as pistas que o levaram 

àquela conclusão para, depois de identificar qual foi seu 

caminho interpretativo, levá-lo a reconhecer se equívoco. 
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     Atividades de pós-leitura 
 
 

Atividades de pós-leitura dão a oportunidade para os alunos 

sintetizarem e organizarem as informações extraídas do texto. Elas 

propiciam oportunidades para o aluno avaliar a mensagem do autor a 

qualidade do texto em si mesmo. 

 

✔ Opções de Atividades de pós-leitura 

* Questionamento 

* Discussões 

* Escrever 

* Drama 

* Atividades artísticas, gráficas e não verbal 

* Aplicação e atividades de alcance  

* Reensino  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3º PASSO 

 

Solicite que o aluno sistematize em forma 
de resumo as informações principais do 
texto, para que ele desenvolva as 
habilidades de compreender, distinguir, 
hierarquizar, questionar, descobrir a 
estrutura textual e outras. Esse momento 
gera também a oportunidade de refletir 
sobre a leitura realizada, através das 
atividades orientadas para a compreensão 
do texto (perguntas), resumo e mapa 
conceitual. 
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE LEITURA POR ANDAIMES COM O 
USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª FASE – PRÉ-LEITURA  
 
APRESENTE O TÍTULO DO TEXTO - “O HOMEM CUJA ORELHA CRESCEU” 
 

- PEÇA AOS ALUNOS QUE LEVANTEM HIPÓTES SOBRE O TEXTO – 
 

1- Vocês já ouviram falar de alguém cuja orelha cresceu? Isso realmente é um 

fato ou um “causo” 

2- Quais são as possíveis dificuldades que as pessoas enfrentam na sociedade 

quando apresentam algum problema na fisionomia, como, por exemplo, ter o 

nariz grande ou orelhas exageradas? 

3- Quando se tem algum problema de fisionomia é fácil fazer amigos? 

4- Qual o seu melhor amigo ou quem são seus melhores amigos? 

5- Temos grandes histórias para contar de nosso melhor amigo? 

6- Qual a situação mais difícil que vocês enfrentaram juntos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TODOS OS PASSOS SUGERIDOS 

PODEM SER APLICADOS A 

QUALQUER TEXTO, IMAGEM, 

TIRINHAS, MEMES, CHARGES etc. 

IMPORTANTE! 

 

O professor anota as suposições dos alunos para posterior 
confirmação ou rejeição das hipóteses levantadas. Ainda nesse 
momento, os alunos podem responder/relatar/comentar sobre 
dificuldades passadas por amigos ou pessoas conhecidas com 
problemas de fisionomia e histórias que viveram com os amigos. 
É IMPORTANTE TRABALHAR A ORALIDADE! 

 

 Apresente o gênero aos alunos 

O conto fantástico é um gênero literário que se caracteriza por 
trazer curtas narrativas em que há a presença de elementos 
inexplicáveis e/ou impossíveis, que podem ser explorados tanto para o 
maravilhoso quanto para o horror.  
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Proponha a leitura do texto “O HOMEM CUJA ORELHA CRESCEU”, seguindo 

todos os passos de pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura. 

 TEXTO 1 
 

2ª FASE – LEITURA – TEXTO 1 

 

 

O HOMEM CUJA ORELHA CRESCEU 

O homem cuja orelha cresceu estava 

escrevendo, sentiu a orelha pesada. Pensou que fosse cansaço, eram 11 da 

noite, estava fazendo hora-extra. Escriturário de uma firma de tecidos, 

solteiro, 35 anos, ganhava pouco, reforçava com extras. Mas o peso foi 

aumentando e ele percebeu que as orelhas cresciam. Apavorado, passou 

a mão. Deviam ter uns dez centímetros. Eram moles, como de cachorro. 

Correu ao banheiro. As orelhas estavam na altura do ombro e 

continuavam crescendo. Ficou só olhando. Elas cresciam, chegavam a 

cintura. Finas, compridas, como fitas de carne, enrugadas. Procurou uma 

tesoura, ia cortar a orelha, não importava que doesse. Mas não encontrou, 

as gavetas das moças estavam fechadas. O armário de material também. 

O melhor era correr para a pensão, se fechar, antes que não pudesse mais 

andar na rua. Se tivesse um amigo, ou namorada, iria mostrar o que 

estava acontecendo.  
Mas o escriturário não conhecia ninguém a não ser os colegas de escritório. Colegas, não amigos. Ele 

abriu a camisa, enfiou as orelhas para dentro. Enrolou uma toalha na cabeça, como se estivesse 

machucado. Quando chegou na pensão, a orelha saia pela perna da calça. O escriturário tirou a roupa. 

Deitou-se, louco para dormir e esquecer. E se fosse ao médico? Um otorrinolaringologista. A esta hora 

da noite? Olhava o forro branco. Incapaz de pensar, dormiu de desespero. 
Ao acordar, viu aos pés da cama o monte de uns trinta centímetros de altura. A orelha crescera e se 

enrolara como cobra. Tentou se levantar. Difícil. Precisava segurar as orelhas enroladas. Pesavam. 

Ficou na cama. E sentia a orelha crescendo, com uma cosquinha. O sangue correndo para lá, os nervos, 

músculos, a pele se formando, rápido. Às quatro da tarde, toda a cama tinha sido tomada pela orelha. 

O escriturário sentia fome, sede. Às dez da noite, sua barriga roncava. A orelha tinha caído para fora 

da cama. Dormiu. Acordou no meio da noite com o barulhinho da orelha crescendo. Dormiu de novo 

e quando acordou na manhã seguinte, o quarto se enchera com a orelha. Ela estava em cima do 

guarda-roupa, embaixo da cama, na pia. E forçava a porta. Ao meio-dia, a orelha derrubou a porta, 

saiu pelo corredor. Duas horas mais tarde, encheu o corredor. Inundou a casa. Os hospedes fugiram 

para a rua. Chamaram a polícia, o corpo de bombeiros. A orelha saiu para o quintal. Para a rua. 
Vieram os açougueiros com facas, machados, serrotes. Os açougueiros trabalharam o dia inteiro 

cortando e amontoando. O prefeito mandou dar a carne aos pobres. Vieram os favelados, as 

organizações de assistência social, irmandades religiosas, donos de restaurantes, vendedores de 

churrasquinho na porta do estádio, donas-de-casa. Vinham com cestas, carrinhos, carroças, 

camionetas. Toda a população apanhou carne de orelha. Apareceu um administrador, trouxe sacos de 

plástico, higiênicos, organizou filas, fez uma distribuição racional. 
E quando todos tinham levado carne para aquele dia e para os outros, começaram a estocar. 

Encheram silos, frigoríficos, geladeiras. Quando não havia mais onde estocar a carne de orelha, 

chamaram outras cidades. Vieram novos açougueiros. E a orelha crescia, era cortada e crescia, e os 

açougueiros trabalhavam. E vinham outros açougueiros. E os outros se cansavam. E a cidade não 

suportava mais carne de orelha. O povo pediu uma providência ao prefeito. E o prefeito ao 

governador. E o governador ao presidente. 
E quando não havia solução, um menino, diante da rua cheia de carne de orelha, disse a um policial: 

"Por que o senhor não mata o dono da orelha?” 
                                                      ("Os melhores contos de Ignácio de Loyola Brandão”, Global Editora, 1993, pág. 135.) 
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✔ Convidar os alunos para a leitura silenciosa do texto. Em seguida, pedir que 

comparem o conteúdo do texto com as hipóteses feitas pela turma para 

verificarem se elas se confirmam ou não e para descobrir o que o texto 

apresenta além das hipóteses levantadas. 

✔ Solicitar que os alunos realizem uma leitura silenciosa do texto, grifando 

palavras desconhecidas ou de difícil interpretação;  

 

3ª FASE - PÓS-LEITURA 

 

 

 

. 
Nessa etapa, o aluno percebe a(o) mensagem/ideia/conteúdo/ assunto, do texto 

de acordo com o gênero lido e responde às questões literais, inferenciais e críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Confirmar ou rejeitar as hipóteses levantadas. 

OBJETIVO: Compreender o texto a partir do conhecimento de mundo, de 

perguntas literais, inferenciais e críticas 

NESSE MOMENTO O PROFESSOR APRESENTA 

AS CARACTERÍSTICAS DOS CONTOS 

FANTÁSTICOS: 

Narrativa concisa a partir de temas 
livres fantásticos, os quais aliam o 
fantástico e o real ou a ficção à realidade, 
surgindo da oposição dentre dois planos: 
real e irreal. 

Presença de personagens que podem 
ser: monstros, fantasmas, seres 
invisíveis, dentre outros. 

Realidade ilógica distante da realidade 
humana, composta de elementos 
maravilhosos, imaginários, inverossímeis 
e extraordinários. 
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TEXTO 1 

1. Qual você diria que é o tema central desse conto?  

* Seria a imaginação fértil do personagem principal? 

* Seria mostrar que o cansaço e o estresse podem levar as pessoas a 

problemas de alucinação? 

* Seria o fato de o personagem não ter amigos e viver sozinho o que 

provocou suas alucinações? 

* Como é a vida desse homem? Será que ele era feliz? Ele tinha amigos? 

2.  A situação apresentada no texto é irreal, porém a atitude das pessoas cortando 

a carne das orelhas para vender e comer é correta? Como se chama o ato de 

comer carne humana? 

3.  A solução apresentada pelo menino de que o policial deveria matar o dono da 

orelha é correta? As pessoas têm o direito de tirar a vida de outra pessoa? 

4. Que desfecho você daria a essa história? 

5. Reflita sobre a história e escreva os prejuízos emocionais que podem ser 

gerados diante da situação apresentada no texto caso fosse real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUGESTÕES DE 

PERGUNTAS 

 

A IDEIA É QUE SE APRESENTE AOS ALUNOS OUTROS TEXTOS 

AINDA NO GÊNERO CONTOS FANTÁSTICOS PARA QUE OS 

ALUNOS PERCEBAM E IDENTIFIQUEM DIFERENÇAS OU 

SEMELHANÇAS ENTRE OS ENREDOS. 
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1ª FASE – APRESENTE O TÍTULO DO TEXTO - “A MOÇA TECELÃ” 
 

- PEÇA AOS ALUNOS QUE LEVANTEM HIPÓTES SOBRE O TEXTO – 
 

✔ Apresente a imagem abaixo: 

 

1- Qual você acha que é o tema desse conto? 

2- Dá para imaginar que ele conte uma história parecida com a do homem cuja 

orelha cresceu? 

3- O que você acha que a moça está fazendo na imagem? 

4- Você sabe o que é tecelagem?  

 

ENVIE PARA OS ALUNOS O LINK DO VÍDEO COM A NARRAÇÃO DO CONTO 

“A MOÇA TECELÃ” 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=C9K6sJuC

O5o 

 

                                                  http://www.beatrix.pro.br/index.php/a-moca-tecela-

marina-colasanti/ 

 

 

 

LEMBRE-SE 

QUE É UM CONTO 

FANTÁSTICO! 

 VÍDEO 

 TEXTO 
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3ª FASE - PÓS-LEITURA 

 

 

 
 

 
 

TEXTO 2 
 
1. O texto pode ser classificado como um conto de fada?  O que o assemelha a 

um e o que o diferencia? 

2. No início da narrativa, a personagem vivia feliz. Cite uma passagem do texto 

que comprove sua resposta. 

3. O que fez com que a jovem tecelã decidisse mudar seu estilo de vida? 

4. A maneira como o moço entrou pela porta mostrou, de certa forma, como era 

sua personalidade. Na sua opinião, o que a maneira como ele entrou indica? 

5. Na sua opinião, existem pessoas que preferem ver o sol, a chuva, os pássaros 

a ter um palácio luxuoso? 

6. Você acha que, mesmo decepcionada com o marido, valeu a pena tê-lo feito? 

Por quê?  

7. Podemos dizer que o relacionamento entre a moça tecelã e seu marido era 

abusivo? Justifique sua resposta:  

8. Você acha que somos donos de nosso destino ou já nascemos predestinados? 

9. Quem você acha que tem o poder de fazer e desfazer a realidade?  

10. Que mensagem o texto transmite?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUGESTÕES DE 

PERGUNTAS 

 

Num conto fantástico, o leitor não perde a 

noção da realidade, por isso é que lhe 

causa surpresa os acontecimentos 

estranhos, fora do comum ou 

aparentemente sobrenaturais que de 

repente parecem desmentir a solidez do 

mundo real até então descrito no conto. 

Nesse momento de surpresa e de 

perplexidade, está o próprio sal da 

literatura fantástica. (PAES,1996, p.4) 
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TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=vs3FKJl1U4Y  

          OU ASSITA NA NETFLIX 

 

SINOPSE: Depois de convencer o seu vilarejo que os dragões não devem ser 
combatidos, Soluço convive com seu dragão Banguela, último da espécie Fúria da 
Noite. Estes animais passaram a integrar pacificamente a rotina dos moradores da 
ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre 
uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem, e não estão 
dispostos a viver em harmonia com os habitantes da ilha. Enquanto o perigoso 
Dragon Rider ameaça acabar com a paz no local, Soluço e Fúria da Noite unem-
se novamente para provar que homens e animais devem ser parceiros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 FILME 

 

Siga todos 

os passos 

anteriores! 

https://www.youtube.com/watch?v=vs3FKJl1U4Y
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3ª FASE - PÓS-LEITURA 

 

 

 
 

 
 
 

TEXTO 3 – FILME “COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2 
 
 

1- Qual você diria que é o tema central do filme?  

2- Você percebe que há personagens que são bons e outros maus? Quem são 

eles? 

3- Dragon Rider quer dominar a todos e soluço acredita que ao invés de lutarem, 

eles podem tentar resolver os problemas com o diálogo entre os representantes 

do bem e do mal? Essa proposta dá certo? 

4- Alguns sentimentos e atitudes são bem marcantes no filme como: Lealdade, 

caráter, solidariedade e perdão. Em quais personagens você encontra esses 

sentimentos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SUGESTÕES DE 

PERGUNTAS 

 DICAS! 

Como atividade final, pode-se sugerir aos 

alunos a escrita de um conto fantástico, um 

vídeo com a dramatização de um dos textos ou 

utilizar outros aplicativos para realizar 

atividades diferenciadas.  



 

 

 

 25 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Whatsapp – Aplicativo mais usado. Pode ser criado grupos de estudo. 

⇒ Google Meet – é uma ferramenta do Google para videoconferências e 

reuniões em que podem participar várias pessoas. Ideal para aulas 

com apresentações de slides, seminários, leitura etc. 

Use o link para aprender a usar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-ymaYs1oDo  

⇒ Jamboard – Os professores podem incluir todos os alunos no processo 

de aprendizagem, seja para trabalhos na sala de aula tradicional, para 

seminários em grupo ou pelo ensino à distância. Com o aplicativo 

Jamboard para Android e iOS, os alunos e os professores podem 

participar facilmente usando um tablet, computador, notebook ou 

smartphone. 

Use o link para aprender a usar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XBLv1QvDkeo  

⇒ Google Classroom - essa ferramenta simplifica o trabalho colaborativo e 

promove uma comunicação integrada entre professores e alunos. O 

professor pode desenvolver atividades, distribuir tarefas e dar 

devolutivas, abrir a agenda do aluno. Também pode marcar reuniões e 

atividades síncronas, sempre com a possibilidade de acoplar nele todas 

as outras ferramentas Google. 

 DICAS! 

 

APLICATIVOS SUGERIDOS PARA 

TRABALHAR AS ATIVIDADES, QUE PODEM 

SER USADOS NO SMARTPHONE OU 

COMPUTADOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-ymaYs1oDo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=pt-BR
https://apps.apple.com/br/app/jamboard/id1143591418
https://www.youtube.com/watch?v=XBLv1QvDkeo
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Use o link para aprender a usar: 

< https://www.youtube.com/watch?v=HQ-qouxENaU> 

⇒ Google forms - A ferramenta de formulários do Google oferece modelos 

prontos para avaliações e permite fazer testes de múltipla escolha, 

inserir fotos e vídeos. 

Use o link para aprender a usar: 

< https://www.youtube.com/watch?v=fD5DRUjihpM>  

⇒ Mentimeter - é um serviço que permite a criação e o compartilhamento de 

apresentações via Internet. Muito útil para a criação de nuvens de 

palavras. 

Use o link para aprender a usar: 

< https://www.youtube.com/watch?v=Ip0hAYhau34> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ-qouxENaU
https://www.youtube.com/watch?v=fD5DRUjihpM
https://www.youtube.com/watch?v=Ip0hAYhau34
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TEXTO DE APLICAÇÃO 

 

● Nível de ensino: 7º ano do Ensino fundamental 
● Área disciplinar: Língua Portuguesa 

● Duração: 3 aulas 

CONTEXTO DE APLICAÇÃO 

● Nível de ensino: 7º ano do Ensino fundamental 

● Área disciplinar: Língua Portuguesa 

OBJETIVO GERAL: 

 

Trabalhar compreensão de conceitos, leitura crítica, síntese, metáfora, ironia e caricatura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Estimular a construção coletiva e a troca de narrativas entre os participantes, 

proporcionando um veículo de criação e compartilhamento. 

• Elaborar textos e imagens, partindo de um tema-geral, que podem ser compostos 

a partir do banco de memes já existentes. 

• Troca e exposição dos materiais produzidos. 

 

CONTEÚDOS: 

 

● Gênero textual: Memes  

 

RECURSOS: 

● Smartphones – Whatsapp, GoogleMeet, Jamboard,  

 

 

 

PROPOSTA DIDÁTICA - 2 
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-Por meio de debate, levante as ideias que os alunos têm sobre 

os memes. 

-Indique que assistam ao vídeo “Você sabe o que é meme? 

Rosana Hermann explica!  

Disponível no YouTube: 

          https://www.youtube.com/watch?v=h2MwqgXMEow 

-Proponha a leitura silenciosa de título do meme “A evolução 

das fotos”. Após a leitura silenciosa, discuta com eles: 

• obre o que você acredita que esse se trata? 

- Proponha a visualização do meme nos grupos ou através de 

vídeo chamada. Após a leitura, faça a atividade escrita de 

compreensão desse texto. Essa atividade de compreensão, 

realizada em forma de um questionário composto por 

perguntas que envolvam e busquem promover a leitura como 

uma atividade de interação entre aluno e texto. 

 

        SUGESTÃO PARA DISCUSSÃO DE PRÉ LEITURA 

• Você percebe diferenças nas fotos de antigamente? 

• Você consegue identificar qual será o tema desse 

meme? 

 

DESENVOLVIMENTO 
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O texto a seguir, assim como as 

ferramentas indicadas nesta cartilha, é 

apenas uma sugestão, há outras 

possibilidades de textos e de 

instrumentos que podem possibilitar o 

desenvolvimento da atividade. 
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✓ Observação: Para a realização desta atividade 
utilizamos o aplicativo Jamboard. 

 
 

                        Abra a página inicial do google; 
 
                        
 
 
                        Clique onde está indicado na figura abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Ao abrir a página clique no sinal indicativo de mais(+) para criar a 
atividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE  
ATIVIDADE 
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                                  Crie sua primeira nota; 
 
 

 
 

Sugestão de notas: 
 

✓ O meme trata do assunto que você 
imaginava? Sim ou não? 
 

✓ Podemos dizer que se trata de modinhas 
da internet? 
 

✓ Para você, esses modismos ditados 
pelos filtros do Instagram, TikTok são 
passageiros? Sim ou não? 
 

✓ Você já fez algumas dessas modinhas? 
Sim ou não? 
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Organize da forma que 
achar melhor para a 
realização da turma; Clique 
em compartilhar, indicada 
pela setinha azul na 
imagem acima, onde será 
gerado um link e que deverá 
ser compartilhado nos 
grupos de watts app para 
que os alunos possam 
responder; 
 

 Para a realização 
desta atividade, instrua os 
alunos a clicarem no link 
que será enviado ao grupo 
e esteja disponível para 
guiá-los caso haja dúvidas; 
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 Explique que para responder basta clicar e arrastar o sim ou não (de 

acordo com a resposta de cada um) para cima da pergunta. Como mostraremos 

abaixo: 
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 Converse e busque os conhecimentos que eles já possuem sobre 
memes; 
 

 Discuta os meios de produção dos memes e a importância de 
conhecer as situações de produção de cada um; (Esse momento pode ser 
feito através de watts app ou google Meet); 
 

        Leia e confronte outros memes de estilos variados e que veiculem       
diferentes posicionamentos; 

 
SUGESTÃO DE QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Para esta atividade sugerimos a criação de um jogo educativo produzido 
na ferramenta Wordwall; 
 

 Pesquise no google Wordwall; 
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 Clique onde indica a seta; 
 

 Escolha qual jogo você 
deseja produzir; 
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 Aqui fizemos o verdadeiro ou falso, mas fica aberto para suas escolhas; (clique 
no item escolhido) 
 

 Clique em cria atividade; 
 

 
 

       Escolha como o será o jogo; 
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 Escolhemos como modelo a combinação;  
 

 
 

 Clica em concluído; 
 

Envia o link pelo WhatsApp e pede para que eles acessem e 
participem; 
 

 Clica em concluído; 
 

Envia o link pelo WattsApp e pede para que eles acessem e participem; 
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 Instrua-os a clicar em começar para poder jogar; 
  
 
 
 

 
 

 Ao clicar na resposta que o aluno acredita estar certa, o próprio aplicativo 
mostra o resultado. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



150 

 

      

 

ANEXO 1 - Respostas do Questionário – Alunos 

 

Você 
considera 
a leitura 
importante 
para a sua 
vida? 

A 
leitura 
faz 
parte 
da sua 
rotina 
diária? 

Você lê 
por 
obrigação? 

Você já 
leu algum 
livro por 
seu 
interesse, 
sem que o 
(a) 
professor 
(a) tenha 
pedido 
para ler? 

Você lê de novo 
em casa o 
conteúdo das 
aulas? Quando você lê sozinho: 

Qual sua 
preferência de 
leitura? Você 
gosta de ler livros, 
charges, imagens 

O que poderia ser 
feito para melhorar 
as aulas de leitura? 

SIM Não Às vezes Sim ALGUMAS VEZES 
PRECISA QUE ALGUEM EXPLIQUE O 
QUE ESTÁ NO TEXTO 

Os textos do livro 
têm muitas palavras 
difíceis. O professor 
tem que ler com a 
gente e explicar. As 
tirinhas são mais 
fáceis de entender 
porque tem as 
palavras e os 
desenhos. Alguém me explicando  

SIM Não Não Não ALGUMAS VEZES 
PRECISA QUE ALGUEM EXPLIQUE O 
QUE ESTÁ NO TEXTO 

 

 
SIM Não Sim Não ALGUMAS VEZES ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ.  Não sei dizer 

SIM Sim Às vezes Sim ALGUMAS VEZES ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ.   
SIM Sim Não Sim ALGUMAS VEZES LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO.   
SIM Sim Não Sim ALGUMAS VEZES LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO.   
SIM Sim Às vezes Sim ALGUMAS VEZES ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ.   

SIM Sim Às vezes Sim ALGUMAS VEZES ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ. 

 Poderia fazer mais 
interação entre os 
alunos e professores 



151 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM Sim Não Sim ALGUMAS VEZES 
PRECISA QUE ALGUEM EXPLIQUE O 
QUE ESTÁ NO TEXTO 

 que as aulas 
voltassem aí dava 
certo que eu amo a 
escola e os 
professores e colegas  

SIM Sim Às vezes Sim ALGUMAS VEZES ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ.  Pinturas no final  

SIM Sim Não Sim SEMPRE ENTENDE TUDO DA PRIMEIRA VEZ. 

As figuras são 
engraçadas e eu 
gosto mais. 

Desenvolver projetos 
de leitura na sala e na 
biblioteca com 
conteúdo atrativo 

SIM Sim Às vezes Sim SEMPRE LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO. 

Ler um livro é bom 
quando tem 
desenhos, pois a 
gente entende logo 
o que quer dizer. 

Desenvolver projetos 
e rotinas que estimule 
o aluno. 

SIM Sim Não Sim SEMPRE LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO.   
SIM Sim Sim Sim SEMPRE LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO.   
SIM Sim Sim Sim SEMPRE LÊ VÁRIAS VEZES O MESMO TEXTO.   
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ANEXO 2 - Respostas do Questionário – Professores 

 

1.Como você julga 
o desempenho de 
seus alunos em 
relação à leitura? 

2.Justifique sua 
resposta à pergunta 
anterior 

3.Professor (a), como 
você trabalha leitura?  

4.O que você julga 
necessário para 
motivar seus alunos 
para lerem mais? 

5. O que você acha da utilização das 
novas tecnologias, como as mídias 
sociais (WhatsApp, Instagram, 
Facebook, Podcasts), para trabalhar a 
leitura como forma de incentivar os 
alunos?  

RAZOÁVEL 

Pois alguns ainda não 
são considerados 
eleitores fluentes, isso 
acaba prejudicando o 
nível de compreensão 
e interpretação textual. 
 

De forma lúdica e interativa, 
para que os mesmos sintam 
desejo de adentrar nesse 
universo tão fantástico que é 
o mundo da leitura.  

Selecionar textos ou 
gêneros textuais que 
despertem neles a 
curiosidade e o gosto 
pela leitura.  

Acho positivo, pois através dessas 
ferramentas eles fazem uso da leitura a todo 
instante, leem de forma espontânea aquilo 
que mais chamam a sua atenção, diferente 
daquela leitura obrigatória quando é indicada 
pelo professor(a).  

BOM 

Eles têm uma boa 
leitura, porém, é 
complicado avaliar sem 
o contato físico. 
 

Tento ao máximo ter um 
contato mais próximo com 
eles, pedindo que faça a 
leitura e mande áudios.  

Instigar o aluno durante 
a aula remota a ler 
qualquer tipo de 
conteúdo dentro da 
faixa etária.  

Um ótimo aparato. Porém, precisamos de 
formações para inserir as novas tecnologias 
em sala.  
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RAZOÁVEL 

Os alunos ainda têm 
medo de falar e expor a 
sua opinião sobre as 
suas leituras. Acredito 
que precisamos 
trabalhar 
constantemente com 
leituras diversificadas e 
incentivá-los a 
participar, dando o seu 
ponto de vista e 
relacionando a leitura 
do texto com o mundo 
em sua volta. 
 

Geralmente o trabalho com 
leitura na sala de aula parte 
das propostas de atividades 
do livro didático. A partir daí 
complementamos com 
atividades interativas como: 
debates a partir da temática 
do texto, fazendo predições, 
jograis, assistindo a filmes, 
vídeos, músicas, ou seja, 
trabalhamos uma diversidade 
de gêneros dentro de uma 
mesma temática. 
  

Um Professor leitor, 
que fala sempre de 
suas leituras com muito 
ímpeto para os seus 
alunos e, lógico, de 
literatura 
contemporânea, que é 
onde eles se 
encontram, isso sim, 
faz uma grande 
diferença! É um grande 
incentivador. 
  

As mídias sociais, hoje, constituem- se em 
recursos de grande importância para ajudar o 
Professor nas tarefas com os seus alunos, e 
podem ser grandes aliadas no incentivo a 
leitura, mas precisamos ainda saber como 
utilizá-las para essa finalidade. 
  

BOM 

Sempre que proponho 
leitura, setenta por 
cento dos alunos 
cumpre integralmente. 
Os demais cumprem 
parcialmente. 
 

De várias maneiras: lendo 
com eles, mando leitura para 
casa e rodas de conversas 
para dialogar sobre o que foi 
lido.  

Desenvolver projetos 
que incentive a leitura e 
ler com eles.  

Acho as mídias digitais muito produtivas, pois 
com elas os alunos estão em constante 
contato com a leitura. Basta o professor ir 
fazendo as intervenções necessárias.  
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ANEXO 3: Texto 1 Do “Projeto Construindo Um Mundo Melhor” 

Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina, em Brasília 
Encerramento do lixão da Estrutural marca o começo de uma nova história na gestão 
do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada 

Por Vanessa Barbosa 

Publicado em: 20/01/2018 às 07h19 

 
 

 
 

Lixão da Estrutural no DF (Brasília) (Arquivo/Wilson Dias/Agência Brasil) 

São Paulo - Após mais de dez anos de contenda e planejamento, o Brasil vai 

finalmente encerrar as atividades do lixão da Estrutural, em Brasília, o maior em 

atividade na América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas do de Jacarta, 

na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado (20). 

Diariamente, mais de três mil toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham 

como destinação final o lixão, a pior forma possível de descarte. Seis décadas desde 

que começou a ser usado, Estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de 

detritos. É tanta sujeira emaranhada num mesmo espaço que o ponto mais alto da 

montanha de entulho chega a 60 metros de altura. 

No começo de 2017, Brasília inaugurou o aterro sanitário de Samambaia, 

projetado para comportar 8,13 milhões de toneladas de rejeitos, com uma vida útil de 

13 anos. Para garantir que só vá rejeito para o aterro -- ou seja, resíduo sem 

possibilidade de reutilização - o governo do distrito federal planejou a abertura de cinco 

centros de triagem de material. 

https://exame.com/autor/vanessa-barbosa
https://exame.com/noticias-sobre/lixo/
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Esses centros são essenciais para a separação de recicláveis e, mais ainda, 

para a reinserção no mercado de quase 2 mil catadores que tiravam do lixão da 

Estrutural o seu sustento. 

Desafio nacional 
O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça dos Três 

Poderes, marca o começo de uma nova história para a gestão de resíduos na região 

e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada. 

"A remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. Serão 

necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento da 

área, é como um quebra-cabeça de custo elevado", diz a EXAME.com Gabriela Otero, 

coordenadora do departamento técnico da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 

A entidade fechou um acordo de cooperação para acompanhar o fechamento 

do lixão até sua conclusão definitiva. "O fechamento do lixão da estrutural e a criação 

de uma nova logística de descarte pode mobilizar outras cidades a fazer o mesmo", 

destaca a especialista. 

Segundo levantamento da entidade, 1559 municípios brasileiros (quase 30% 

do total) recorreram aos lixões em 2016, contra 1552 em 2015, anos com dados mais 

recentes disponíveis. No total, em todo o território nacional, existem 2976 lixões em 

operação. 

Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída com 20 anos de 

atraso em 2010, o país deveria extinguir todos os lixões até 2014. O prazo foi adiado, 

e as capitais e municípios de região metropolitana têm até 31 de julho de 2018 para 

acabar com os lixões, e cidades pequenas, até 2021. Claramente, a extinção dos 

lixões está longe de acontecer.  

Para a representante da Abrelpe, embora a consciência sobre o problema 

venha crescendo, faltam mudanças concretas. 

O estímulo, segundo ela, pode vir do governo, por meio, por exemplo do 

estabelecimento de um sistema de aproveitamento energético de resíduo, pode vir 

pelo próprio setor industrial, que precisa se mexer para atender à logística reversa 

prevista na PNRS, e também da revisão de hábitos e atitudes por parte da população. 
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"O que não dá é ficar inércia, a inércia custa bilhões. Precisamos nos movimentar e 

rever nossa relação com o lixo", sublinha. 

FONTE: https://exame.com/brasil/brasil-diz-adeus-ao-maior-lixao-da-america-latina-

em-brasilia/ 
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ANEXO 4 – Vídeo: Notícia x reportagem 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5QsOLFIa1OM&t=806s 
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ANEXO 5 – Notícia: Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo da Praia de 

Copacabana 

 

Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo da Praia de Copacabana 

Publicado em 01/01/2018 - 14:29 Por Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil - 

Rio de Janeiro 

 

Festa na Praia de Copacabana reuniu 2,4 milhões de pessoas 

Tânia Rêgo/Agência Brasil  

A festa de réveillon na Praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, 

recolhidas por 3 mil garis que se revezaram em uma operação que começou ontem 

(31) e terminou hoje (1º) antes das 10h, segundo a Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana (Comlurb). O volume é um pouco menor que o do ano passado, 

quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. 

Para a festa da virada, que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados cerca 

de 700 contêineres extras em Copacabana, facilitando o depósito de lixo. Segundo a 

Comlurb, essas lixeiras ajudaram a reduzir o descarte de grandes volumes nas ruas, 

como embalagens de gelo e de cerveja, que costumam ser encontradas ao 

amanhecer na Avenida Atlântica após grandes eventos. 

Em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro, foram retiradas das praias 653 

toneladas de lixo esta manhã, 100 toneladas a mais que em 2017. A praia carioca 

com maior aumento da quantidade de lixo foi a da Bica, na Ilha do Governador, na 

zona norte, que recebeu shows na madrugada. 

Fiscalização 

Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para 

multar quem descartar lixo fora do local apropriado. Na temporada de verão, 

banhistas acabam deixando nas areias e no calçadão latas de cerveja, bitucas de 

cigarro e muitas garrafas PET. A multa para esse tipo de infração é de pelo menos 

R$ 170 e é aplicada por equipes do programa Lixo Zero. 

Antes da virada, como forma de chamar atenção, a Comlurb aplicou 38 multas de 

até R$ 200 reais em Copacabana para quem descartou lixo no chão. Apesar das 

autuações, o presidente da Comlurb, Rubens Teixeira, avalia que as pessoas estão 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/festa-da-virada-em-copacabana-reuniu-24-milhoes-de-pessoas
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mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram 

lixeiras. “Houve uma percepção da equipe que, realmente, houve uma redução, 

geral, no volume de lixo”. 

A fiscalização de hoje será feita na orla e também no Terreirão do Samba, no centro, 

onde o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta comemora seus100 anos 

de fundação. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5QsOLFIa1OM&t=806s 
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ANEXO 6 - Texto 4 do Projeto "Construindo um mundo melhor"

FONTE: GILMAR. Jogada certa.  

Disponível em: https://jogadacerta.wordpress.com/tag/charge/  
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ANEXO 7 - Vídeos produzidos pelas equipes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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FONTE: Arquivo da escola 
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