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Resumo

A presente reflexão, proveniente de proposta de projeto de mestrado como parte do processo

seletivo para ingresso em pósgraduação, pretende investigar a empregabiliddade dos gêneros

textuais digitais (MARCUSCHI, 2005), mais especificamente a relevância do Blog e a sua

contribuição didáticopedagógica nas aulas de Língua Portuguesa, no tocante ao ensino da leitura e

da escrita no ensino médio. Além disso, Pretenderemos analisar a ocorrência do desenvolvimento

da competência comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2007) dos alunos ao interagirem com essa

ferramenta digital. Para tal discussão, esta pesquisa está baseada, inicialmente, em pesquisas

bibliográficas e investigações na área de Linguística Aplicada, em que são discutidas as ideias de

autores, tais como Charles Bazerman (2006), Ângela Kleiman (2004), dentre outros, além dos

documentos oficiais da educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Orientações

Curriculares do Ensino Médio (OCEM). Palavras-chave: Gênero digital Blog. Ferramentas

educacionais. Formação do aluno Abstract

This reflection from proposed master's project as part of the selection process for admission to

post graduate, it aims to investigate the use of digital genres (MARCUSCHI, 2005), specifically the

relevance of the blog and its didactic and pedagogical contribution in Portuguese classes, with

regard to the reading and writing teaching in high school. In addition, we will intend to analyze the

occurrence of the development of communicative competence (ALMEIDA FILHO, 2007) of the

students in the interaction with this digital tool. For this discussion, this research is based initially
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in bibliographic research and research in Applied Linguistics area, in which are discussed the ideas

of authors such as Charles Bazerman (2006), Angela Kleiman (2004), among others, in addition to

official documents of education, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) and Orientações

Curriculares do Ensino Médio (OCEM). Key-words: Digital Genre Blog. Educational tools. Student

formation

INTRODUÇÃO

No cenário atual do mundo globalizado, percebese a grande influência das tecnologias da

informação e comunicação na vida de milhares de pessoas, transformando as maneiras de pensar

e agir na era digital. Por isso, é relevante discutir a respeito da constante necessidade de formar

alunos leitores e críticos não somente no ambiente escolar, mas também nas suas práticas sociais

diárias, uma vez que, principalmente os jovens possuem um contato maior com os gêneros

digitais. Por fazerem parte da vida dos adolescentes, esses aparatos tecnológicos podem servir

como ferramenta pedagógica no contexto educacional de língua portuguesa, contribuindo para

uma aprendizagem significativa e trabalho colaborativo (VYGOTSKY, 1987). Além disso, a

tecnologia pode auxiliar na mudança de paradigma nas maneiras de ensinar e de aprender,

proporcionando um processo de ensino e aprendizagem sóciointeracionista entre o indivíduo e sua

relação com o mundo (REGO, 2011).

Tanto a informatização quanto os avanços tecnológicos precisam ser vistos de maneira mais séria,

tendo como foco as transformações de atitudes/comportamentos, o exercício da cidadania, a

conscientização das responsabilidades sociais de cada cidadão. As tecnologias têm proporcionado

às pessoas, aos discentes e aos profissionais da educação situações reais de uso da língua, através

da disponibilidade de diversos textos autênticos, como emails, blogs, leitura de imagens, vídeos

do youtube, facebook, chats, dentre outros.

Para tal investigação, o presente estudo, proveniente de proposta de projeto de mestrado,

aprovado no processo de seleção, está inscrito na área de concentração de Estudos Linguísticos do

Programa de PósGraduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, mais especificamente

na linha de pesquisa Descrição, Análise e Usos Linguísticos, em que esta investiga estudos que

possam contribuir na descrição e análise linguística em contextos sociais de usos de diferentes

olhares teóricos, envolvendo diferentes níveis de análise da língua, do fonológico ao

textualdiscursivo, nas modalidades oral e escrita, sejam sincrônicos ou diacrônicos.

Assim, a escolha por esta temática se deu pelo interesse nas áreas de gêneros textuais e

tecnologia educacional, disciplinas cursadas na graduação e em um curso de lato sensu,

respectivamente; em que se podem aliar as tecnologias dependentes com aquelas consideradas
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tradicionais na sala de aula. Além disso, o gênero virtual Blog pode auxiliar os alunos a

melhorarem suas habilidades de escrita e leitura em língua portuguesa, uma vez que uma grande

parte dos estudantes não gosta de ler e nem de escrever.

Por isso, este estudo pretende pesquisar e analisar no contexto escolar da rede pública de ensino

de estado de Sergipe. O público alvo dessa discussão é os alunos do Ensino Médio, matriculados na

disciplina Língua Portuguesa, com o intuito de investigar, refletir, analisar, discutir a respeito das

questões mencionadas ao longo desta investigação. Assim, este estudo está voltado para a

formação do aluno, enquanto participante ativo no processo de ensino e aprendizagem e autor do

meio no qual vive.

Em virtude desses aspectos, este artigo pretende também discutir as questões propostas no

projeto de mestrado que se refere em investigar os modos pelos quais ocorre a competência

comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2007) dos discentes na interação com a ferramenta virtual, o blog,

nas aulas de Língua Portuguesa (LP). Segundo Almeida Filho (2007), a competência comunicativa

é compreendida pelas dimensões: competência linguística; competência sociocultural; competência

metalinguística, competência estratégica e graus de acesso. A competência linguística se refere à

capacidade de usar conscientemente as diversas estruturas da língua, a partir do conhecimento

interiorizado que o indivíduo possui de sua língua. A competência sociocultural está relacionada à

ativação de um conjunto de conhecimentos e habilidades que possibilitam usar o sistema

linguístico de maneira eficaz e adequada nos contextos comunicativos. Isto é, abrange o

conhecimento de mundo do discente. A competência metalinguística se baseia na capacidade

que o falante tem, por meio da língua, de poder refletir sobre a própria língua, a respeito de seus

valores e funções. Já a competência estratégica envolve estratégias de comunicação verbal e não

verbal que auxiliam na competência insuficiente, proporcionando uma comunicação mais eficaz. E

os graus de acesso se baseiam nas habilidades do falante no âmbito pragmático.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No que concerne ao termo Blog, ele é a abreviatura da palavra WebLog. Conforme Marcuschi

(2005a, p. 60), tratase de “um diário eletrônico que as pessoas criam na Internet”, em que as

pessoas escrevem sobre si, seus gostos/preferências, sua família, suas ideias/convicções,

sentimentos e crenças, visões do mundo, dentre outros aspectos. O blog é usado

predominantemente pelos adolescentes, cujo objetivo é compartilhar um pouco de sua vida com os

seus amigos e com o público de um modo geral. A linguagem normalmente é informal e segue

uma ordem cronológica que pode sempre ser atualizado.

Os participantes dos blogs utilizam um tipo de linguagem criada por eles que possui expressões

típicas e características próprias. Os blogs são datadados, constituídos por fotos, músicas, links e
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seus textos têm estrutura leve, pois geralmente são breves, descritivos e opinativos. E os

participantes/leitores podem interagir com o “blogueiro” enviando comentários, sugestões ou

críticas.

Em virtude disso, esta abordagem de pesquisa se baseia nos fundamentos teóricometodológicos

da Linguística Aplicada sobre o ensino de línguas, focando as discussões realizadas no mundo

contemporâneo sobre as tecnologias digitais e os gêneros textuais virtuais, com o intuito de

estudálos como ferramentas de ensino. No contexto dos Blogs, eles têm proporcionado novas

formas de pensar e comunicar e traz mudanças na vida dos adolescentes, principalmente nas

maneiras de falar e escrever no ambiente virtual, isto é,

na Era da Informática, no ciberespaço, os adolescentes internautas possuem

blogs para virtual e coletivamente registrar o que os sufoca e exibir suas

formas de ver o mundo. Falam do desconhecido, do cotidiano, de

lembranças familiares, de suas leituras e hábitos, dos sonhos pessoais e

profissionais, de política, da escola, das aulas, dos professores, de

religiosidade, de inquietações com o futuro, da sexualidade e dos amores,

revelando mecanismos ocultos de escolhas, gestos, sensibilidades (CAIADO,

2007, p.36).

Devido a essas questões, o Blog também conhecido como diário virtual é uma ferramenta de troca

de informações e apresenta um potencial pedagógico, de natureza multimodal, que permite um

diálogo ou troca de conhecimento entre alunos e professores, além de contribuir para que os

envolvidos reciclem, atualizem e partilhem informação/conhecimento. Nessa ferramenta digital, é

possível produzir textos, analisar e opinar sobre temáticas da contemporaneidade e proporciona

interação, participação, imaginação, socialização, reflexão e autonomia dos alunos. Na visão de

Caiado (2007), este gênero emergente pode ser considerado como uma nova versão em

substituição aos diários escritos à mão, uma vez que os gêneros virtuais são vistos como “formas

de vida e ação” (BAZERMAN, 2006, p. 19).

No tocante a importância de se trabalhar com textos, devido a sua natureza multimodal, algumas

medidas são seguidas para que o procedimento seja eficiente, posto que o texto não deve ser visto

somente como um “depósito de informações” (KLEIMAN, 2004). Através dos textos, fica acessível

colocar em prática o exercício de leitura com o objetivo de “desenvolver a habilidade de construção

de sentidos, inclusive a partir de informações que não constam no texto, contribuindo para que os

discentes desenvolvam o papel de protagonista, pois eles assumem a posição de construtores de

significados, posicionandose perante o texto apresentado” (BRASIL, OCEM, 2006, p.93). As OCEM

(2006, p. 98) reafirmam esse ponto ao mencionarem que:
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Procura [se] desenvolver um leitor como aquele que entende que aquilo

que lê é uma representação textual, como aquele que, diante do que lê,

assume uma posição ou relação epistemológica no que concerne a valores,

ideologias, discursos, visão de mundo. Com esse pressuposto, ensinar

requer compreender esses conceitos, e também compreender: 1) como as

pessoas utilizam a leitura (e para quê) em sua vida ou no cotidiano; 2) que

a leitura tem a ver com a distribuição de conhecimento e poder numa

sociedade; 3) que o tipo de desenvolvimento de leitura que se realiza

resulta no desenvolvimento de um tipo de leitor.

Para Kleiman (1995), a leitura é uma prática social que remete a outros textos e outras leituras

também. Ao confirmar essa ideia, os PCN (1998, p. 6970) esclarecem que:

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por

letra, palavra por palavra. Tratase de uma atividade que implica estratégias

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é

possível

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que

vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de

compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto

suposições feitas.

Na citação acima, é evidente que a leitura é uma atividade complexa, que implica na compreensão

de um texto que apresenta informações tanto explícitas quanto aquelas que só podem ser inferidas

pelo fato de requerer conhecimentos prévios, exigindo a percepção das relações entre o texto e os

contextos do autor e do leitor. Kleiman (1995) diz ainda que o leitor lê quando tem um objetivo e

compreende, ou não, o que lê. Diante de um objetivo, a leitura tornase uma atividade consciente

e se o leitor não compreende o que lê poderá consultar procedimentos que o auxiliem na

compreensão. Estudar as estratégias que o leitor utiliza, nesse caso, favorece a adoção de

estratégias adequadas para a percepção dos objetivos da leitura.

Em conformidade com esse posicionamento, Marcuschi (2005b, p. 35) afirma que “o trabalho com

gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em seus mais

diversos usos autênticos no dia a dia”. Partindo dessa ideia, acreditase que os gêneros textuais

digitais contribuem para o aprendizado porque os alunos, através desses gêneros, podem vivenciar
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situações que são reais de comunicações no ambiente escolar e fora dele. Além desses aspectos, é

sugerido se trabalhar com os gêneros virtuais devido as suas características multimodais, com as

quais o público discente lida no processo de interação com as tecnologias.

Dessa maneira, essas ferramentas tecnológicas proporcionam a aprendizagem de outra

modalidade de letramento, o letramento digital, pelo fato de que a sua aquisição se mostra como

uma necessidade educacional e de sobrevivência que, consoante Buzato (2006, p. 16):

Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas sociais)

que se apóiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de

dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos

socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles

construídos pela interação mediada eletronicamente.

A partir dessa definição, verificase que a interação entre as tecnologias e os gêneros digitais

possibilita a aquisição desse tipo de letramento, pois este proporciona a existência de

competências e habilidades necessárias para que o homem compreenda e utilize a informação de

modo crítico, estratégico e reflexivo, em formas múltiplas, advinda de fontes diversificadas e

apresentadas através do computadorinternet, sendo capaz de atingir seus objetivos, podendo ser

compartilhados social e culturalmente. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com o intuito de atingir os objetivos mencionados, este estudo será realizado a partir de pesquisas

bibliográficas, selecionando leituras e analisando teorias e outros pesquisadores que tratam da

temática discutida neste trabalho. Conforme André (2005), este tipo de pesquisa é um dos tipos de

pesquisa qualitativa, cujo objetivo é examinar materiais de natureza diversificada, que podem ser

reexaminados, gerando novas interpretações que possam se complementar, a respeito de

determinado tema. Além disso, serão utilizados estudos referentes à Lingüística Aplicada (LA),

mais especificamente a Pesquisa Etnográfica, uma vez que se pretende observar um contexto real

de utilização da língua, problematizandoo. Conforme Moita Lopes (1996), a LA é uma área de

investigação centrada na solução de problemas de uso da linguagem.

É também um estudo interdisciplinar com foco na linguagem de natureza processual, isto é,

colocase o foco na perspectiva do usuário/uso da linguagem, levandose em conta “os tipos de

competências e procedimentos de interpretação e produção lingüística que definem o ato da

interação linguística.” (MOITA LOPES, 1996, p. 20).

Inicialmente, será disponibilizado um questionário para o grupo de alunos selecionados, com o

propósito de fazer uma investigação a respeito do perfil dos participantes com relação ao acesso a

gêneros digitais no seu dia a dia. Após essa sondagem, o gênero Blog será apresentado,

debatendo sua definição e importância para o ensino de Língua Portuguesa. Nessa etapa, também
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serão levadas em consideração as experiências e conhecimentos dos próprios alunos referentes ao

seu contato com as ferramentas tecnológicas e gêneros virtuais. Além disso, será interessante

realizar as etapas pretendidas deste projeto na sala de informática da Escola selecionada, se

disponível, pois facilitará a interação com o aparato tecnológico e com o gênero a ser discutido.

Em um segundo momento da pesquisa, os alunos pesquisarão sobre Blogs, a respeito das

variedades de temáticas conforme os interesses de cada um. A partir dessa troca, será possível

saber quais são os assuntos que o público alvo prefere, para continuar com o desenvolvimento da

pesquisa. Neste momento, será observado também as habilidades e competências que os

participantes podem desenvolver com o Blog, além de ampliar seus conhecimentos de mundo,

compreensão leitora e crítica.

Logo em seguida, os alunos serão motivados a fazerem um Blog, tendo como base as orientações

dadas para sua elaboração. Com o conhecimento adquirido e compartilhado com o contato virtual

e com esse gênero, os educandos serão orientados a comporem um Blog para eles, em que eles

poderão postar assuntos de natureza diversa. Nesta etapa, pretendese observar várias questões,

dentre elas: o desenvolvimento da produção textual; o domínio da linguagem utilizada; as

características do Blog; a contribuição na formação leitora e crítica; as competências

comunicativas que foram possíveis de serem desenvolvidas ao longo desta proposta; a relevância

dos gêneros digitais no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, a criatividade

dos alunos e outros aspectos que forem surgindo no desenvolvimento desta pesquisa.

E por fim, será recolhido um feedback tanto dos alunos quanto do professor, no sentido de avaliar

todo esse percurso que foi discutido na utilização do Blog como ferramenta de desenvolvimento da

competência comunicativa dos discentes e da formação leitora neste cenário da era digital, e

também contribuir no papel do professor referente a importância desse gênero no processo de

ensino e aprendizagem na Língua Portuguesa. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente investigação proposta, tornase evidente que este estudo pode contribuir para a

compreensão da necessidade do desenvolvimento da autonomia e criticidade dos educandos, por

meio da interação das ferramentas digitais trazidas para o ambiente educacional. Além disso, é de

suma relevância analisar a empregabiliddade dos gêneros textuais digitais nas aulas de Língua

Portuguesa, no tocante ao ensino da leitura e da escrita no ensino médio, uma vez que eles estão

no dia a dia do indivíduo e, nisso, os discentes já se encontram incluídos nessa era digital.

Em virtude disso, é possível também explorar atividades de leitura e escrita, tendo como

referencial o desenvolvimento da competência comunicativa na interação com Blogs (constituição,

funcionamento, relevância, entre outros aspectos) nas aulas de Língua Portuguesa, com o intuito

de desenvolver o senso crítico dos estudantes, além de auxiliar o docente em suas aulas, incluído

essas ferramentas como recursos didáticopedagógicos. Assim, esses gêneros digitais também
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contribuem para a aquisição do letramento digital e podem desenvolver novas habilidades e

competências de leitura e escrita, mostrando que a promoção de situações reais e diversificadas de

aprendizagem contribui para a formação críticoleitora dos alunos.
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