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RESUMO

Este trabalho visa comparar os índices de aprendizagem de duas Escolas Estaduais do Estado de Alagoas,
localizadas no bairro Domingos Acácio e se a utilização do espaço midiático, os gêneros digitais e seus
diversos suportes poderiam alavancar o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos. Uma
das escolas foi contemplada com o Programa UCA – Um computador por aluno, no ano de 2010, recebendo
329 laptops. A outra, não possui equipamentos das TIC para utilização pelos alunos e o único computador
com acesso à internet, com conexão precária, encontra-se disponível para serviços burocráticos na Secretaria
da Escola. As TIC apresentam um potencial comunicativo sem precedentes e junto aos acervos bibliográficos
poderiam contribuir para o surgimento de leitores e produtores de texto mais proficientes.
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ABSTRACT

To compare the rates of learning two State of Alagoas State Schools, located in the neighborhood Domingos
Acacio and the use of the media space, digital media and its various genres could leverage the development
of reading and writing skills of students. One school was awarded the Programa UCA – Um Computador por
Aluno in 2010, receiving 329 laptops. The other has no ICT equipment for use by students and the only
computer with internet access, with a precarious connection is available for bureaucratic services in the school
office. ICTs present an unprecedented communicative potential and together with the library collections could
contribute to the emergence of readers and more proficient producers of text.
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1 INTRODUÇÃO
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As práticas sociais da vida moderna exigem conhecimentos que constituem a cultura letrada, em diferentes
espaços e contextos. Nas últimas décadas, com a informatização de, praticamente, todos os segmentos
sociais, a aquisição de competência para a utilização das TIC, tornou-se tão necessária quanto a leitura e a
escrita. Mesmo assim, o ambiente escolar foi um dos que mais demoraram a incorporar as novas tecnologias,
apesar desse espaço configurar-se como aquele mais apropriado para divulgação dos saberes. Isso contribuiu
para a falta de motivação dos alunos, pois estes já conhecem e fazem uso dessas tecnologias em outros
ambientes, independentemente da classe social a que pertençam.

O uso dos gêneros digitais na escola pode dinamizar o processo de letramento e ainda contribuir para a
redução da exclusão digital, fato corrente na sociedade atual, configurada como midiática, da informação e do
conhecimento.

Em nossa atuação profissional, como técnico pedagógico da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, no
Estado de Alagoas, acompanhamos algumas escolas estaduais e percebemos que apesar de muitos
equipamentos tecnológicos estarem presentes na maioria das escolas públicas, estes ainda não estão sendo
utilizados pelos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, o que poderia vir a proporcionar um melhor
desempenho discente.

Entre outras, escolhemos para um estudo comparativo dos índices de aprendizagem, as Escolas Estaduais
Rotary e Lions Club, por funcionarem no mesmo bairro urbano da cidade de Santana do Ipanema e
atenderem um público com características semelhantes. As duas escolas funcionam em prédios cedidos por
clubes de serviços (que levam seus nomes) e são vinculadas à rede estadual de educação. Ambas atendem do
1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e tem gestão participativa.

As Escolas possuem um bom acervo bibliográfico, enviado em sua maioria pelo MEC. Não há espaços
específicos para sala de leitura nem biblioteca. Os livros ficam guardados em salas multiuso, que também
servem como Sala de Professores.

A Escola Rotary foi contemplada com o Projeto UCA – Um computador por aluno, e recebeu, em 2010, 329
laptops. A Escola Estadual Lions Club não possui Laboratório de Informática e apenas um computador da
Secretaria da Escola tem acesso à internet.

2 GÊNEROS DIGITAIS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA

Percebemos os gêneros digitais e seus diversos suportes como uma ferramenta que, utilizados com
intencionalidade didático-pedagógica específica de elevar o nível de desempenho escolar, poderão vir
possibilitar a aquisição de conhecimentos nas mais diversas áreas, ampliarão a visão de mundo e o nível
comunicativo de cada participante.

Em tempos de tantas novidades tecnológicas, incentivar alunos a manter hábitos de leitura e registros
escritos não tem se apresentado como tarefa fácil, dentro dos moldes tradicionais de ensino. Entretanto, nos
últimos anos, as escolas públicas têm passado por grandes mudanças e recebido uma enorme variedade de
recursos pedagógicos, dentre estes, muitos equipamentos das tecnologias da informação e da comunicação.
Adaptar-se ao uso didático destes equipamentos com eficiência e eficácia tem sido ponto de pauta de muitas
reuniões e capacitações na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas, nas Coordenadorias
Regionais e nas escolas.

O espaço midiático se configura, por suas características interativas, como ambiente ideal para acessar
diferentes tipos de textos e exercitar a leitura e a escrita, em práticas reais e significativas para o aluno.

Segundo dados divulgados no Portal QEdu – Aprendizado em Foco[1], um baixo percentual de alunos do 5º
ano do ensino fundamental tem demonstrado a competência esperada em leitura e interpretação de textos.
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Tabela 1: Percentual de alunos com aprendizagem adequada em leitura e interpretação de textos no 5º ano
do Ensino Fundamental, nas escolas públicas estaduais.

2007 2009 2011
Brasil Alagoas S.Ipanema Brasil Alagoas S.Ipanema Brasil Alagoas S.Ipanema
28 11 8 36 13 9 40 15 6

Esses dados foram calculados com base nos resultados da Prova Brasil, que é aplicada a cada dois anos, em
quase todas as escolas públicas do país. Conforme verificamos na tabela 1, apenas 6% dos alunos do 5º ano
do ensino fundamental, matriculados nas escolas públicas estaduais de Santana do Ipanema, e que foram
avaliados em 2011, conseguiram alcançar a competência esperada nas habilidades de leitura e interpretação
textual. Este percentual representa 15 dos 243 alunos participantes da avaliação, nessa etapa de ensino.
Destes, apenas um conseguiu superar as expectativas, os demais ficaram dentro da margem de
aprendizagem esperada, o que configura estarem prontos para prosseguirem os estudos, apesar da
recomendação de aprofundamento no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo o movimento Todos pela Educação[2], a expectativa é que até o ano de 2020, 70% dos alunos
atinjam o nível de aprendizagem adequado.

Tabela 2: Nível de aprendizagem em leitura e interpretação de textos no 5º ano do Ensino Fundamental (em
percentual)

Período Escola Estadual Rotary Escola Estadual Lions Club
Avançada Proefic. Básica Insufic. Avançada Proefic. Básica Insufic.

2007 0 18 43 39 3 6 40 51
2009 0 3 30 67 0 3 40 57
2011 0 11 56 33 0 4 35 61

Percebemos que no ano de 2009, houve um declínio no percentual de alunos com desempenho proficiente em
ambas as escolas e as duas ficaram no mesmo patamar de aprendizagem. Nesse ano, o percentual indica o
mesmo número de alunos com aprendizagem considerada proficiente em ambas as escolas: apenas um aluno
em cada uma delas. No último ano analisado (2011), quatro alunos tiveram desempenho proficiente na Escola
Rotary e somente um aluno teve o mesmo desempenho na Escola Lions. Durante este período analisado,
apenas um aluno foi considerado com desempenho avançado, em 2007, na Escola Lions.

Mesmo com percentuais tão baixos de aprendizagem avançada e proficiente, nos chama mais a atenção os
percentuais de alunos com desempenho insuficiente. Na Escola Rotary, o pior índice ocorreu no ano de 2009
quando vinte alunos, perfazendo o percentual de 67%, não conseguiram sequer o desempenho básico para o
ano escolar. Em 2007 foram 11 alunos (39%) e em 2011, também 11 alunos, que representavam 33% do
total de participantes da pesquisa.

Na Escola Lions, nos três anos analisados, mais da metade dos alunos tiveram desempenho insuficiente. Em
2007, foram dezoito alunos (51%); em 2009, 17 alunos (57%) e em 2011, 20 alunos, perfazendo o
percentual de 61%.

Acompanhando o desempenho destas escolas, nos sentimos motivados a investigar quais seriam os reflexos
produzidos pela utilização das tecnologias da informação e comunicação no processo de alfabetização dos
alunos do ensino fundamental.

Apesar de contarem com um bom acervo de livros didáticos e paradidáticos, não podemos deixar de pensar
na possibilidade de utilizar outros suportes e gêneros textuais para ampliar o conhecimento de mundo dos
alunos, pois os textos dos livros didáticos normalmente são sínteses de obras maiores ou textos simplistas,
escritos especificamente para uso escolar. Para Kleiman (2005, p.76),
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[...] limitar a nossa leitura àqueles textos coincidentes com nossas crenças, idéias e
opiniões é limitar desnecessariamente uma atividade cujo grande mérito é o fato de
nos permitir o acesso a outros mundos, além daqueles acessíveis através da
experiência direta.

3 ESPAÇO MIDIÁTICO E AMBIENTE ESCOLAR

É no universo midiático que os alunos poderão se deparar com textos dos mais diferentes autores:
consagrados, recém-lançados no mercado ou anônimos, expressando suas ideias sobre os mais diversos
temas. São esses autores, com suas marcas singulares, que poderão vir a formar a subjetividade autoral nos
alunos. Sendo o ciberespaço o ambiente mais apropriado para acessar textos dos mais diferentes tipos e
realizar práticas reais de leitura e escrita, é preciso incorporar novas metodologias de ensino que possam
ajudar os estudantes a superar as diferenças socioculturais presentes na sociedade hodierna, garantindo o
direito a uma educação plena, com acesso a todo conhecimento produzido pela humanidade, para todos os
alunos quer estejam nos grandes centros urbanos ou na zona rural, em escolas privadas ou escolas públicas.

Além da necessidade de adequação do nível de desempenho atual ao que é considerada ideal para o término
de cada nível de ensino, a própria sociedade exige das escolas uma nova abordagem formativa que possa
desenvolver no aluno competências e habilidades que o tornem apto às novas demandas dessa sociedade da
informação.

Embora esteja se tornando comum o fato de muitas crianças e jovens das camadas populares permanecerem
anos na escola sem se tornarem leitores de fato, sem adquirirem as competências de produção, decodificação
e análise de textos diversos, é preciso que os profissionais da educação se comprometam em buscar
mudanças nesse contexto, novas formas de intervenção pedagógica que assegurem a formação de um novo
paradigma educacional.

Além disso, na atual sociedade da informação, as TIC proporcionam novas formas de comportamento
comunicativo, em franco e generalizado desenvolvimento entre todas as classes sociais. Essas novas formas
de comunicação apresentam particularidades que nos levam a repensar nossa oralidade e escrita dentro dos
ambientes formais de educação, e a utilização de seus diversos gêneros em todos os ambientes sociais.

Segundo Mercado (1998), “com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são
exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias”. Evidentemente, tem que partir
do professor a iniciativa de utilização das novas mídias existentes e presentes na escola, para que deixem de
ser elementos decorativos e passem a cumprir sua função didático-pedagógica nas instituições escolares,
através de uma metodologia eficiente e eficaz. Desse modo, entendemos que essas novas competências
exigidas aos professores merecem um olhar mais apurado nos cursos de formação da categoria, tanto inicial
quanto continuada.

Apesar de entender a importância de que os profissionais envolvidos estejam, familiarizados com as
tecnologias e novas metodologias de ensino, mais dinâmicas e motivadoras, mesmo que se utilizando de
recursos tradicionais, entendemos que mesmo em caso contrário, a pesquisa não ficará inviabilizada, uma vez
que os próprios alunos já detém algum conhecimento sobre os suportes dos gêneros digitais e como lembra
Tajra (2000, p.83) “não existe uma forma correta de utilização da informática educativa. O que determina sua
validade é o fato de atingir ou não os objetivos propostos pela escola”.

Nesse contexto, a escola é o ponto de junção do saber que esses alunos já trazem e a formalização do
conhecimento, pois como afirma Moran (2007, p.165), embora o aluno possa buscar informações fora da
escola, “para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não são
suficientes. O professor o ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar
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conclusões”.

Para Marcuschi (2010, p.21), “um dos aspectos essenciais da mídia virtual é a centralidade da escrita, pois a
tecnologia digital depende totalmente da escrita”. Na mesma obra, Xavier afirma que o hipertexto possibilita
que o usuário das mídias digitais se torne um leitor inserido em discussões atuais que acontecem no mundo
inteiro e permitem que este adquira uma visão geral das grandes questões da humanidade. Sobre o
letramento com os suportes digitais, Xavier (2010, p.210) é categórico:

o hipertexto reúne condições virtuais de materializar a proposta paulofreiriana até às
últimas consequências. Se para ler/entender a palavra é necessário saber ler antes o
mundo, conforme apregoava o educador, o hipertexto vem consolidar esse processo,
uma vez que viabiliza multidimensionalmente a compreensão do leitor pela
exploração superlativa de informações, muitas delas inacessíveis sem os recursos de
hipermídia.

Koch e Elias (2012, p.183) afirmam que “ao lermos ou ouvirmos algum texto, manifestamos nossa avaliação:
isso faz sentido, é coerente; aquilo não faz sentido, não é coerente”. Dentro desse enfoque, é possível utilizar
a necessidade de manifestação de opinião, própria do ser humano, como um instrumento de desenvolvimento
da habilidade de escrita, utilizando-se do encadeamento de ideias, seriação de fatos, argumentação.

Destarte, a utilização dos gêneros digitais junto aos alunos dos anos iniciais, possibilita que estes sujeitos
possam desenvolver também suas habilidades linguísticas na modalidade oral, à medida que são levados a
situações de uso da linguagem com exercícios de decodificação/interpretação dos textos lidos/ouvidos, e lhes
é permitido que façam exposições orais, argumentações e contra-argumentações, sistematização das ideias e
ainda, a escrita de textos com suas opiniões, observadas as características de cada modalidade textual.

Setton (2011) percebe o ciberespaço como um lugar em que não há simplesmente leitor, pois os usuários
tornam-se também atores, exploradores, navegadores, passando a exercitarem sua necessidade humana de
comunicação e expressão.

A utilização dos diversos suportes digitais e seus gêneros caracteriza uma sociedade com um potencial
comunicativo cada vez mais amplo e, na escola, possibilitam a junção entre a cultura presente na instituição e
a cultura midiática, que poderia permitir a interação com novos sujeitos e novas formas de aquisição do
conhecimento formal.

4 CONSIDERAÇÕES

A prática docente e a utilização dos recursos gêneros digitais no processo de letramento, conforme a análise
feita requer que os professores estejam preparados com saberes específicos à profissão em virtude da
necessidade de aplicarem esses saberes em sua prática diária para o bom desenvolvimento de seu fazer
pedagógico.

Assim, o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula prever habilidades e conhecimentos específicos
para que, o docente tenha condições de desenvolver uma prática adequada às exigências apresentadas no
decorrer do exercício de suas funções, para isso, faz-se necessário, compreende-se que a prática docente
deve fundamentar-se na construção da atitude reflexiva, abrindo assim o caminho ao docente a análise e
revisão da prática pedagógica e de construção de esquemas teóricos e práticos a serem aplicadas em sua sala
de aula.

Portanto, as compreensões de professores e alunos sobre as razões e objetivos da utilização dos gêneros
digitais no processo ensino-aprendizagem, são frutos de um pensar coletivo que tem nessas tecnologias ou
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seus agentes organizadores. Esse pensar coletivo é resultante da ação e, consequentemente influência de
agentes, tais como: as relações informais, a mídia e a internet.
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