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Resumo:

Em pleno século XXI, é visível os avanços da tecnologia ao longo dos anos dentro da sociedade. Refletimos
sobre como essas tecnologias tem uma grande influencia na vida das pessoas, e com isso pensamos em
trazê-la para dentro da sala de aula como uma ferramenta importante dentro do contexto
ensino/aprendizagem. Dessa forma o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de
atividade utilizando o aplicativo Google docs como um suporte para se trabalhar a compreensão leitora no
ensino de espanhol como língua adicional (E/LA) através do projeto PIBID/ESPANHOL/UFS existente no
Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte. Portanto, o professor ao inserir as tecnologias em suas
aulas estará possivelmente a tornando mais interessante e produtiva acabando assim com a monotonia de
uma aula que só se utilizam livros didáticos.

Palavras-chave: Compreensão leitora. E/LA. Google docs.

Resumen:

En pleno siglo XXI, es visible los avances de la tecnología a lo largo de los años dentro de la sociedad.
Reflexionamos sobre como esas tecnologías tienen una grand influéncia en la vida de las personas, y con eso
pensamos en traerla para dentro de la clase como una herramienta importante dentro del contexto de
enseñanza/aprendizaje. De esa forma, el presente trabajo tiene por objetivo presentar el aplicativo Google
docs como un soporte para trabajarse la comprensión lectora en la enseñanza de español como lengua
adicional (E/LA), a través del proyecto PIBID/ESPANHOL/UFS, existente en el Colegio Estadual Dom Luciano
José Cabral Duarte, y así esperamos obtener resultados positivos. Por lo tanto, el profesor al inserir las
tecnologías en sus clases, estará posiblemente convirtiéndola más interesante y productiva acabando así con
la monotonía de una clase que sólo se utilizan libros didácticos.

Palabras clave: Comprensión lectora. E/LA. Google docs.
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Introdução:

O presente trabalho surgiu com a finalidade de apresentar uma proposta de atividade para se trabalhar a
compreensão leitora no ensino de espanhol como língua adicional (E/LA[i]), mediada através do aplicativo
Google docs. A atividade foi elaborada por alguns alunos que fazem que do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência PIBID/ESPANHOL/UFS para ser aplicada no Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral
Duarte, na cidade de Aracaju, com os alunos do 3º ano B do ensino médio, na disciplina Língua Espanhola.

Este artigo objetiva-se pela relevância em criar uma atividade que vise desenvolver a leitura no ensino de
E/LA, o mesmo justifica-se pela importância que essa competência exerce para os alunos concludentes do
ensino básico e que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), prova que dá
acesso a maioria das universidades no Brasil.

O trabalho foi dividido em três partes. A primeira aborda conceitos de compreensão leitora no ensino de
línguas e principalmente no ensino de espanhol, a segunda parte esclarece o que vem a ser o Google docs e
toda sua funcionalidade, a terceira apresenta uma proposta de atividade sobre a compreensão leitora no
ensino de E/LA, mediada através do aplicativo Google docs. A fundamentação teórica foi a partir das ideias de
COSCARELLI (2009); FRANCESC (2011); KLEIMAN (2004); e pelo documento educacional OCEM (2006).

Portanto, esperamos alcançar resultados positivos pois tentamos através dessa atividade auxiliar aos alunos a
utilizar a leitura em língua espanhola como forma de demonstrar que ler é muito mais que entender palavras,
é estabelecer uma relação entre o leitor e o mundo.

1. A importância da compreensão leitora no ensino de línguas

Ler um texto é ir além da decodificação das palavras, é construir um significado dando um sentido não só
para o que se está lendo como também, trás reflexões para o homem sobre o que está ao seu redor.
Podemos dizer que a compreensão leitora é umas das habilidades linguísticas mais importantes da capacidade
humana, Kleiman (2004) entende que o leitor necessita de vários conhecimentos adquiridos durante sua vida,
pois esta é uma atividade complexa, que se deve aos inúmeros procedimentos cognitivos na concepção do
significado do texto lido.

Levando em consideração a importância da compreensão leitora, e sobre tudo compreensão leitora em língua
espanhola como habilidade linguística, pensamos em trabalha-la com os alunos do terceiro ano do ensino
médio do colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte, como forma de auxilio na preparação para
fazerem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma vez que tal habilidade é de fundamental relevância
para se conseguir a aprovação no exame e consequentemente nas universidades. A leitura voltada para o
ensino de espanhol como língua adicional (E/LA), agregada as demais habilidades linguísticas levam a uma
aprendizagem da língua de forma significativa. Tal é a importância que esta competência compreende no
ensino de línguas, que ela é orientada pela a ser desenvolvida em todas as séries do ensino médio, de acordo
a OCEM (2006, p.111):

Acreditamos que as escolas de algumas regiões possam interessar-se em intensificar o
desenvolvimento de leitura no terceiro ano, com vistas a ajudar os alunos na preparação
para o vestibular. Entendemos, no entanto, que essa opção não deve desconsiderar o
caráter da leitura como prática cultural e crítica de linguagem, um componente essencial
para a construção da cidadania e para a formação dos educandos.

Partindo dessa direção que nos remete as OCEM (2006, p.111), fica evidenciado que o trabalho com a leitura dentro da
sala de aula ultrapassa seu conceito mais básico, e nos demonstra que a capacidade de ler algo serve para construção
de uma identidade, em que o sujeito, poderá refletir de forma crítica dentro do contexto ao qual está inserido. Porém,
não basta somente levar um texto para aula e fazer com que os alunos leiam, fazer alguns questionamentos e dizer que
se está trabalhando compreensão leitora, é necessário pensar no texto que será levado para a aula, e cogitar sobre o
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que ele pode agregar de conhecimento ou de reflexão para ao aluno.

A relação entre ensinar línguas e leitura é antiga e apareciam principalmente em metodologias como a da
gramática-tradução, em que o objetivo desse método era ensinar língua partindo da leitura de textos de grandes obras
literárias e que na maioria das vezes era de difícil compreensão. O método não surtiu efeitos tão positivos e hoje
também não é referência no ensino de língua estrangeira, a verdade é que a ideia de trabalhar com leitura é
interessante, o problema reside no tipo de texto em que se está trabalhando, é muito importante ver o nível dos alunos
e assim adequar as leituras aos mesmos. O ensino de uma língua estrangeira deve ser o mais mesclado possível, isto é,
ele deve agregar todos os métodos partindo sempre da contextualização.

Para que a compreensão leitora seja exitosa é recomendável que ela passe por três etapas: pré-leitura, leitura e
pós-leitura. Na pré-leitura, o professor pode fazer algumas perguntas, mostrar alguma imagem, que remita ao tema
que ele pretende trabalhar. A etapa seguinte é a leitura, essa consiste na leitura do texto em si, levando em
consideração tudo que foi abordado na etapa anterior e o que está representado dentro do gênero. A última etapa é a
pós-leitura, é a fase em que o professor poderá perceber através de algum debate, alguma atividade escrita, se o aluno
conseguiu compreender do que se tratava o texto. Com essas três fases, seguramente o processo de compreensão
leitora será atingido positivamente.

Dessa forma, trabalhar a compreensão leitora no ensino de E/LA é fazer com que o aluno consiga inferir significado, e
com isso, desperte nele um censo crítico sobre o que lhe é transmitido. Logo, entendemos que ler é mais que
decodificar palavras, é construir significados.

2. Google docs: mais que um aplicativo, uma ferramenta educacional

Em uma sociedade denominada moderna não é surpresa constatar o tamanho da importância que as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICS), tem na vida das pessoas e dentro da sociedade como um todo. Ao andar nas ruas,
em casa, nos meios de transportes, em todo lugar podemos observar alguém fazendo uso de alguma dessas
tecnologias, seja o celular, a televisão, o computador, o tablet, e a própria internet. A sociedade evoluiu e com ela sua
necessidade de comunicação também, o tempo que uma carta levava para chegar ao seu destinatário era grande, hoje,
esse tempo foi diminuído com apenas um click, no envio de um e-mail por exemplo. Trazer essas ferramentas
tecnológicas para o ambiente escolar facilita e estimula os alunos e os professores na compreensão dos conteúdos
transmitidos, de acordo com Frances (2011, p.12 ):

[…] la tecnologia tiene la potencialidad de contribuir a transformar los sistemas escolares en
un mecanismo mucho más flexible y eficaz. La mayor parte de los países han confiado en la
tecnología, desde esta perspectiva, como un catalizador para el cambio educativo y para el
desarrollo de nuevos roles tanto para los alumnos como para los profesores […]

A tecnologia nos apresenta formas de modificar o modo que estamos conduzindo nosso sistema de ensino, para
(COSCARELLI, 2009, p. 17) “ Precisamos rever os objetos de ensino e as formas de fazer isso...”, essa reavaliação do
ensino engloba reflexões de cunho, políticas, sociais, e principalmente metodológicas. Partindo desse ideal pensamos
em utilizar o aplicativo Google docs, como um suporte educacional no ensino da compreensão leitora em E/LA.

O Google docs é um aplicativo do Google, uma empresa americana que executa serviços on-line e de software com o
objetivo de organizar a informação mundial e torna-la universalmente acessível e útil. Entre tantos serviços que o
Google oferece, escolhemos trabalhar como o Google docs, pois acreditamos que a partir deste aplicativo, poderemos
desenvolver atividades que possam auxiliar a compreensão leitora no ensino de E/LA, de forma positiva.

O aplicativo Google Docs permite que seus usuários criem e editem textos online, é gratuito e pode ser colaborado em
tempo real com outros usuários. O aplicativo é acessado a partir do Google Drive, um local na rede que permite
compartilhar, editar, acessar arquivos, ele é composto por alguns aplicativos como Google Docs, Google Planilhas,
Google Apresentações. Para se ter acesso ao Google docs é necessário ter uma conta no Google, baixar o serviço do
Google Drive, automaticamente será instalado no computador uma pasta com o mesmo nome do serviço, e alguns
atalhos de aplicativos na área de trabalho, entre eles o Google docs.

Algumas vantagens são apresentadas com a utilização do Google docs como: a facilidade em criar, compartilhar e editar
documentos on-line, converter arquivos para o formato de vários documentos; sofisticar e formatar documentos com
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opções como pintar formatação, margens, espaçamento e fontes; convidar outras pessoas para colaborar com a
produção de em um documento criando grupo de usuários disponibilizando assim, o acesso de edição, comentário ou
visualização (opcional); colaborar on-line em tempo real e bater papo com outros colaboradores; visualizar o histórico
de revisão de seus documentos; fazer download dos documentos do Google docs para seu computador como arquivos
Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML ou zip; traduzir um documento para outro idioma; enviar documentos por e-mail
como anexos. O aplicativo ainda se apresenta na própria web, e também em aparelhos celulares que tem sistema
operacional Android. Com essa variedade de ferramentas o Google docs, possibilita a elaboração de atividades que
visam trabalhar de forma positiva habilidades linguísticas como a compreensão leitora, expressão escrita tão
necessárias para a aprendizagem de uma língua estrangeira.

Logo, o professor poderá criar um grupo especifico de usuários (alunos) fazer atividades diretamente na internet, e
salvar tudo o que criar na própria web através da computação em nuvem, isto é, todos os dados que são gerados na
utilização do Google docs, serão armazenados pelo Google, servidor que oferece o serviço. Depois das atividades
prontas o docente pode, compartilhar com os alunos e se desejar permitir a edição destes no documento compartilhado.
Dessa forma, entendemos que o aplicativo é de extrema relevância num contexto educacional, não só por todas as
ferramentas que possui, mas também por fazer parte de algo no cotidiano das pessoas que é a utilização da internet.

3. Proposta de Atividade no ensino da compreensão leitora em E/LA mediada pelo Google docs .

A proposta de atividade a ser apresentada foi elaborada por alguns discentes que fazem parte do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID/ESPANHOL/UFS para ser aplicada no Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral
Duarte, na cidade de Aracaju, com os alunos do 3º ano B do ensino médio, na disciplina Língua Espanhola ministrada
pelo professor Marcelo Marinho.

Entre as habilidades linguísticas para serem trabalhadas no ensino de espanhol, optamos por uma atividade que
priorizasse a compreensão leitora. Essa competência é de fundamental importância para os alunos concludentes do
ensino básico e que estão se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que dá acesso a
maioria das universidades no Brasil. Decidimos elaborar uma atividade que fosse executada através de algum recurso
tecnológico, pois o PIBID/ESPANHOL/UFS, atuante no Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte, trabalha com a
inserção das tecnologias no ensino de E/LA, dessa forma, escolhemos como suporte tecnológico o aplicativo Google
docs.

Sabemos que a duração de uma aula de língua espanhola dura em torno de 45 minutos, sendo uma vez por semana,
por isso pensamos em fazer uma atividade extra classe, que viesse a reforçar o trabalho com a compreensão leitora no
ensino da língua. Para tal, exemplificaremos como é feito para se ter acesso ao Google docs, primeiramente é
necessário que os alunos criem uma conta no Google, para isso basta acessar o endereço eletrônico www.
google.com
.br
, preencher as informações solicitadas, concordar com os termos de serviço e políticas de privacidade e concluir a
criação da conta, essa conta dará acesso a produtos do Google como: Gmail, Google Drive, Picasa, Youtube e outros.
Depois da criação da conta, os alunos deverão ir a página do Gmail, buscar na parte superior direita da tela, o ícone
aplicativos, buscar o Google drive fazer o dowload do pacote e instalar o Google docs, onde automaticamente será
criado um atalho na área de trabalho, é interessante demonstrar que tudo que for feito no Google docs ficará salvo
tanto no computador como no suporte on-line. Com a criação da conta de todos os participantes da turma os monitores
do PIBID, criarão um grupo específico de usuários no Google docs, com alunos, e o professor regente. Após a criação do
grupo será apresentada a atividade, que ficará sob responsabilidade dos monitores do PIBID/ESPANHOL/UFS, para
corrigi-la e esclarecer as dúvidas que porventura surjam. Segue a atividade, e na sequência alguns esclarecimentos
sobre as questões desenvolvidas.

Campaña de Neymar en Twitter para
comer bananas contra el racismo
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El hincha del Villarreal que lanzó la banana fue identificado por el club y excluido del estadio de por vida.

Por: AFP - El País.com
.co

Martes, Abril 29, 2014 - 11:55 a.m

La campaña en Twitter "somos todos monos" para apoyar el gesto del defensor brasileño Dani Alves, que comió en el
gramado una banana que le lanzó un hincha para protestar por el gesto racista, es fruto de la agencia de publicidad que
se ocupa de Neymar, reveló la prensa brasileña.

El padre de Neymar alertó a la agencia, basada en Sao Paulo, luego de que su hijo fuese víctima de insultos racistas el
12 de abril en Granada, en un partido del campeonato español.

"La idea era hacer alguna cosa liviana, incluso divertida", dijo Guga Ketzer, vicepresidente de la agencia que
tiene a Neymar como cliente.

"Esperamos el mejor momento para divulgarla, y fue después de lo que pasó el domingo con Daniel", añadió.

En el partido del Villarreal contra el Barça (2-3) disputado el domingo pasado, el defensa brasileño recogió una banana
de la cancha, la peló y se la comió.

Poco después del fin del juego, Neymar colgó un mensaje en su Twitter con la etiqueta somostodosmacacos
("somos todos monos").

El jugador estrella de la Seleçao, de 22 años, colgó luego un segundo mensaje con una foto que lo muestra comiendo
banana junto a su pequeño hijo, que sostiene un peluche con forma de banana.

Fue retuiteado 4.187 veces hasta el comienzo de la tarde del martes. Neymar es la 74ª persona más seguida en Twitter
en el mundo.

La etiqueta y la idea de comer banana como gesto antirracista fueron retomadas en la red social, incluso en otras
lenguas, por personalidades o por desconocidos.

Incluso la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, saludó el gesto de Dani Alves, quien insistió en que su reacción fue
espontánea, pero reconoció que estaba al corriente de una campaña contra el racismo en torno a Neymar.

"Ya había sucedido contra otros compañeros del equipo, en otras ocasiones; lo hemos discutido", dijo el
jugador a Radio Globo en la noche del lunes.

"Habíamos hablado de una campaña que el entorno de &39;Ney&39; quería hacer al respecto, porque ya le había
sucedido. Pero mi reacción vino espontáneamente. Me tiraron una banana, cayó delante de mí, la levanté y la comí, sin
pensar en las consecuencias; simplemente para combatir una acción negativa con una acción positiva".

"Cuando alguien lanza una ofensa, en general el que la recibe se siente ofendido. Si no estamos ofendidos,
el ofensor no alcanza su objetivo", subrayó para explicar su gesto.

Disponível em:
http://
www.
elpais.com
.co/elpais/deportes/noticias/campana-neymar-twitter-para-comer-bananas-contra-racismo .
Acessado em: 10 jun. 2014.

Ese texto fue sacado del periódico virtual colombiano El País.com
.co. Con base en el texto contesta:

1.Partiendo de esa información ¿Qué tipo de texto es ese?
Cuál su función en la sociedad?

2.¿Por el título, que te parece qué trata el texto?
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¿Explícate?

3.¿Con qué sentido se usó la palabra liviana en el texto?
¿Qué te llevó a elaborar tal respuesta?

4.¿Qué te parece la campaña “somostodosmonos”?
¿Explícate?

5.¿Crees que la campaña surtió el efecto esperado?
¿ Por qué?

6.¿La lectura del texto confirmó su respuesta a la segunda cuestión?
¿Puedes comprobarlo con datos del texto?

Com esta atividade procuramos trazer um tema que despertasse a reflexão e o censo crítico dos alunos como nos
orienta alguns documentos educacionais. Como estamos vivendo um ano em que o futebol está sendo bastante
comentado, escolhemos um tema que está na atualidade agregado a um assunto bastante polêmico. As questões foram
elaboradas com objetivos específicos, a primeira objetiva fazer com que o aluno pense sobre esse gênero textual, suas
características, sua função na sociedade; a segunda questão objetiva trazer o conhecimento de mundo do aluno e a
partir dele elaborar estratégias de argumentação; a terceira questão demonstra a importância da percepção do aluno ao
relacionar sua resposta a ideia do texto, levando em consideração o conhecimento de mundo que ele possui; a quarta e
a quinta questão objetivam trabalhar o tema, a partir do pensamento e a reflexão do aluno em que ele será levado a
tomar uma posição crítica; a última questão serve para que o aluno justifique sua resposta quanto a questão número 2,
baseada em argumentos do próprio texto, ou seja, é a capacidade que o aluno tem em localizar informações dentro do
texto e relaciona-la coerentemente com seu pensamento.

Considerações Finais

A inserção das tecnologias no âmbito educacional proporciona uma gigantesca variedade de informações aos seus
usuários. O professor como agente construtor de um conhecimento coletivo deve estar atento ao que de útil oferece
essas tecnologias e assim aproveita-las para conseguir.

Portanto, esperamos obter como resultado deste trabalho a partir da atividade desenvolvida quando a colocarmos em
prática, a reflexão e o censo crítico do aluno-leitor em relação ao texto lido. Logo, acreditamos que um trabalho bem
desenvolvido de uma competência linguística agregada a um suporte tecnológico resulta em um ensino significativo da
língua.
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[i] Adotamos essa sigla para a nomenclatura Espanhol como Língua Adicional, pois acreditamos que uma vez que se
está em contato como uma língua estrangeira utilizando-a, esta deixa de ser somente do outro e se acrescenta a nossa,
tornando-se assim uma língua adicional.

[i] Graduanda, bolsista do PIBID/ESPANHOL/UFS, no curso de Letras Português-Espanhol pela Universidade Federal de
Sergipe, e-mail: moniqalcantara@gmail.com
[ii] Graduanda, bolsista do PIBID/ESPANHOL/UFS, no curso de Letras Português-Espanhol pela Universidade Federal de
Sergipe, e-mail: lidimarysilva@gmail.com
[iii] Graduanda, bolsista do PIBID/ESPANHOL/UFS, no curso de Letras Português-Espanhol pela Universidade Federal de
Sergipe, e-mail: anny_ninha007@hotmail.com

Recebido em: 22/06/2014
Aprovado em: 23/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/compreensao_leitora_no_ensino_de_ela_mediada_pelo_google_docs_uma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


