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Resumo: Os exames oficiais realizados para verificar o desempenho dos alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental em relação à leitura e à escrita apontam um rendimento
abaixo no nível esperado nessa fase dos estudos. Entre os fatores envolvidos nesse resultado
pode-se citar a ausência de um trabalho que oportunize o desenvolvimento da consciência
linguística, em especial, da consciência sintática. Estudos psicolinguísticos sobre o
aprendizado da leitura e da escrita indicam a importância de realizar um trabalho em sala de
aula que contribua para o desenvolvimento da consciência dos alunos sobre os elementos
linguísticos que constituem o texto. No que se refere à consciência sintática, as pesquisas
realizadas comprovam a importância da realização de um trabalho que oportunize a reflexão
sobre os elementos da estrutura frasal. Estudos realizados indicam a presença de correlação
entre a consciência sintática, a compreensão leitora e a escrita, na medida em que os alunos
que apresentam melhores escores nesse nível da consciência apresentam também melhor
desempenho em leitura e escrita. Na busca de mudanças para o ensino, as tecnologias muito
têm contribuído para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos nessa fase dos
estudos. Nesta comunicação, o eixo é a relação entre a consciência sintática, a compreensão
leitora, a escrita e o uso das tecnologias para a realização de um trabalho mais significativo no
ensino da leitura e da escrita. Desse modo, primeiramente, são explicitados os fundamentos
teóricos que embasam o estudo. Em seguida, são apresentados procedimentos de ensino com
o uso das tecnologias para o desenvolvimento da consciência sintática, da compreensão
leitora e da escrita dos alunos dos anos inicias do Ensino Fundamental. Por fim, são
apresentadas as conclusões sobre o estudo desenvolvido.
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1 Introdução
Pesquisas realizadas com alunos dos anos iniciais de ensino apontam a existência de

baixos escores de compreensão leitora e escrita. Esses resultados podem estar associados a
dificuldades de consciência linguística, considerando que um trabalho nessa direção é pouco
frequente nas escolas, especialmente encerrada a etapa da alfabetização (1º Ciclo). As
pesquisas realizadas na academia têm se dedicado a estudar a contribuição da consciência
fonológica para a alfabetização. Porém são poucas as pesquisas realizadas sobre a
contribuição da consciência sintática no que se refere à leitura e à escrita dos alunos. Apesar
do número pequeno, os estudos já realizados apontam a importância da consciência sintática
para o desempenho em leitura e escrita dos alunos, uma vez que um trabalho sistemático
nesse nível da linguagem indica melhores desempenhos tanto na leitura quanto na escrita.
Neste artigo, o objetivo é apresentar procedimentos de ensino envolvendo o uso da tecnologia
e a sua contribuição para o desenvolvimento da consciência sintática e, consequentemente, da
compreensão leitora e da escrita. Nessa perspectiva, uma proposta de atividade de consciência
sintática para o 3º ano do Ensino Fundamental é apresentada de forma a exemplificar esses
procedimentos. Desse modo, primeiramente, são explicitados os fundamentos teóricos sobre
compreensão leitora e consciência linguística, tendo, essa última, a consciência sintática como
foco, de modo a contemplar a escrita. Logo, uma atividade é apresentada, seguida de
encaminhamentos para a sua realização com o uso da tecnologia. Ao final, são feitas reflexões
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sobre a importância desse trabalho para alcançar mudanças no desempenho em leitura e,
consequentemente, da escrita dos alunos dessa faixa escolar.

2 Compreensão leitora
A compreensão leitora se realiza por meio de processamentos cognitivos e estratégias de

leitura que são determinados pela situação de leitura. Os processamentos são dois: bottom-up
e top-down (KATO, 2007). A escolha do processamento define o tipo de estratégia de leitura
que pode ser cognitiva ou metacognitiva.

O processamento a ser utilizado no momento da leitura vai depender de algumas
variáveis que envolvem o texto e o leitor. Questões como conhecimentos prévios do leitor
sobre o assunto, objetivo de leitura e características textuais são imprescindíveis na definição
do processamento a ser utilizado pelo leitor. A seguir, são explicitados os dois
processamentos envolvidos na compreensão leitora.

O processamento bottom-up se caracteriza pela leitura linear, minuciosa do texto. É
frequentemente empregado em situações de leitura em que o leitor possui pouco
conhecimento prévio sobre o assunto do texto. Nesses casos, para alcançar sucesso em sua
compreensão, é fundamental a observação atenta a cada fragmento e, em especial, das pistas
linguísticas (fonológicas, sintáticas, semânticas e mórficas) do texto. Apesar do uso do
processamento bottom-up estar frequentemente associado ao nível de conhecimento prévio do
leitor, existem outras variáveis influentes na sua escolha. Tarefas como realizar um resumo de
um texto, estudar para uma prova constituem situações que exigem a realização de uma leitura
minuciosa (KATO, 2007).

O processamento top-down se caracteriza por uma leitura mais global e
consequentemente mais rápida. Seu uso está associado a um alto nível de conhecimento
prévio sobre o assunto, bem como de conhecimento de mundo (informações extratextuais) do
leitor sobre o que trata o texto (KATO, 2007).

Os estudiosos afirmam que o uso exclusivo de um processamento não garante a
compreensão. De acordo com as pesquisa sobre leitura, é o uso de forma intercalada do
processamento bottom-up e do processamento top-down que vai garantir o sucesso na
compreensão. O uso de ambos os processamentos no momento da leitura evidencia um leitor
maduro, que percebe a situação e utiliza o processamento mais adequado, conforme a sua
necessidade. O tipo de processamento também define a estratégia de leitura a ser utilizada.

As estratégias se definem como cognitivas e metacognitivas (Leffa, 1996; Goodman,
1991; Solé, 1998), dependendo das ações (conscientes ou não conscientes) do leitor, no ato da
leitura. As estratégias cognitivas constituem ações automáticas, inconscientes, que o leitor
realiza durante a leitura. São exemplos de estratégias cognitivas de leitura: a concepção de
que o sentido da leitura é sempre da esquerda para a direita, a concepção de textos a priori
coerentes, etc. As estratégias metacognitivas se caracterizam por ser de natureza consciente,
pois constituem ações propositais do leitor durante a leitura. São frequentemente empregadas
em situações em que o leitor enfrenta dificuldades em sua leitura, apoiando-se nas pistas
linguísticas do texto a fim de solucionar o problema da compreensão. As estratégias
metacognitivas são explicitadas de forma mais detalhada a seguir.

As estratégias metacognitivas são mais numerosas e são classificadas de acordo com a
postura do leitor no momento da leitura. São elas: leitura detalhada; automonitoramento;
autoavaliação; autocorreção; skimming; scanning; predição; e inferência.

A leitura detalhada caracteriza uma leitura linear, na qual o objetivo do leitor é alcançar
informações detalhadas sobre o assunto do texto. Seu uso é característico em situações de
realização de tarefas avaliativas, realização de resumos sobre o texto, leitura de um assunto
pouco conhecido, etc. Nesse caso, o leitor está constantemente apoiado nas pistas do texto
(palavras, informações, características do gênero, etc.).
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O automonitoramento consiste em controlar o processo de compreensão a partir do
momento em que o leitor percebe falhas em sua leitura. Nesse processo o leitor observa os
procedimentos adotados no ato da leitura.

A autoavaliação se caracteriza pela avaliação dos procedimentos de leitura,
relacionando-os com o desempenho alcançado. A intenção é verificar se os procedimentos
adotados estão contribuindo para o alcance da compreensão.

A autocorreção consiste em corrigir os procedimentos adotados na leitura, caso a
compreensão não seja satisfatória.

O skimming constitui uma leitura global, na qual o objetivo do leitor é obter uma ideia
geral do texto. Um exemplo de uso de skimming é a escolha de um livro, momento em que o
leitor faz uma leitura rápida da capa, da folha de rosto, do sumário.

O scanning se caracteriza pela busca de uma informação específica no texto. Um
exemplo de uso dessa estratégia está na busca de uma data, de um local, de um nome
específico de uma pessoa em um texto. As estratégias de skimming e scanning são com
frequência confundidas. Talvez o fator leitura rápida possa ser o traço que as relaciona,
embora seus objetivos sejam bem diferentes.

A predição consiste em fazer antecipações (adivinhações, segundo Goodman, 1991)
sobre o conteúdo do texto. Essa estratégia é, com frequência, mal compreendida pelos
estudiosos sobre o assunto, talvez pelo termo de origem “guessing game”, do inglês, traduzido
para o português como adivinhação. Cabe destacar, no entanto, que a estratégia de predizer
não consiste na simples adivinhação do conteúdo, sem a realização da leitura. Ao contrário do
que se pensa, a predição se realiza com base nas pistas linguísticas do texto. Portanto, a leitura
é imprescindível para a sua realização.

A inferência se caracteriza pela realização de deduções e conclusões do leitor com base
em seus conhecimentos prévios, bem como no contexto do texto em questão. Nesses casos, as
pistas linguísticas são insuficientes para a compreensão, sendo, necessário recorrer ao
conhecimento de mundo sobre o assunto do texto. A inferência auxilia no preenchimento das
lacunas existentes no texto, uma vez que os textos trazem muita informação implícita da qual
o leitor necessita buscar no seu conhecimento prévio subsídios para a compreensão.

No ato da leitura, as estratégias se complementam. Em uma situação em que o leitor se
depara com uma palavra desconhecida, por exemplo, o leitor pode realizar o seguinte
procedimento: realizar hipóteses (predição) a respeito do seu significado, tomando como base
as palavras que se encontram antes e depois da palavra desconhecida; e depois seguir em
frente, observando os procedimentos adotados para a confirmação da hipótese realizada
(automonitoramento). Caso o caminho esteja adequado (autoavaliação), o leitor continuará a
leitura de forma a confirmar a sua hipótese. Caso contrário, ele voltará à palavra
desconhecida, reformulando a sua hipótese e seus procedimentos (autocorreção).

Pelo que foi exposto até aqui, o processo de compreensão é resultado de uma interação
entre leitor, texto e autor. Nessa perspectiva, a compreensão leitora se realiza a partir de
processos cognitivos múltiplos com base na interação entre conhecimentos linguísticos,
textuais e de mundo (Goodman, 1991; Smith, 2003). De acordo com essa concepção de
leitura, Leffa (1996) afirma que a leitura implica correspondência entre o conhecimento
prévio do leitor e os dados do texto, gerando novos conhecimentos.

Por essa razão, no que se refere ao desenvolvimento da compreensão leitora, é
imprescindível a realização de um trabalho que oportunize ao aluno (leitor) a interação com o
texto. É preciso que o aluno saiba se movimentar, utilizando as pistas linguísticas de forma
favorável para a sua compreensão. Para isso, é necessário que o aluno tenha domínio sobre os
elementos linguísticos que constituem o texto. Nessa perspectiva, Pereira e Scliar-Cabral
(2012) destacam:
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Desenvolver a compreensão da leitura na sala de aula supõe assumir
como objetivo pedagógico o desenvolvimento do processo cognitivo
de leitura usando estratégias de leitura, o que exige dar um lugar
especial ao funcionamento linguístico do texto. Nessa dimensão, a
compreensão da leitura realiza-se por meio da consciência do leitor
sobre a linguagem.
Estabelecido e assumido esse objetivo, introduzi-lo no ensino exige
promover recortes linguísticos que associem fonologia, morfologia,
sintaxe, semântica e pragmática, recusando as usuais segmentações
dissociadoras. (Pereira e Scliar-Cabral, 2012: 40)

Com base nessa concepção, o presente artigo considera o desenvolvimento da
compreensão leitora a partir de um trabalho com a consciência linguística dos alunos sobre os
aspectos linguísticos (semânticos, mórficos, sintáticos, fonológicos e pragmáticos) que
constituem o texto.

Apesar de reconhecer a importância da realização de um trabalho que envolva todos os
níveis da linguagem, este trabalho caracteriza-se pelo desenvolvimento da compreensão
leitora e da escrita com foco nos elementos sintáticos da frase.

A seguir, são apresentadas explicitações sobre a consciência linguística e sobre a
consciência sintática.

3 Consciência linguística
Com o avanço da tecnologia, muito já se descobriu sobre a consciência humana. Apesar

disso, ainda há muito a descobrir sobre o estado consciente e sua influência para o
aprendizado, por exemplo.

Entre os estudos já realizados está o de Baars (1988). O autor explica o fenômeno
consciente por meio de um espaço compartilhado que ele denomina “espaço global”. Este
espaço funciona como um processador central de informação que contribui para a distribuição
interna da informação nova. A interpretação dessa informação vai depender da interação entre
essas informações novas e as informações já armazenadas que se encontram nos
processadores especializados.

No processo de interpretação da informação nova, os processadores especializados vão
competir e cooperar. Segundo o autor, a consciência resulta desse processo de competição e
cooperação. Com o tempo, essa informação será controlada por um único processador
especializado, tornando-se, em seguida, automática e inconsciente. O resultado dessa
adaptação é uma mudança no contexto e, consequentemente, o aprendizado.

Ainda sobre o processo consciente, Schmidt (1990) destaca três momentos: a
percepção, que consiste na organização mental e na criação de representações na mente de
eventos externos; a observação, que está relacionada à experiência particular, havendo
possibilidade de relatos verbais e comparações com outras experiências; e a compreensão, que
se refere à motivação para o aprendizado da informação.

Em relação à leitura, a consciência é necessária para a solução de problemas que o
leitor enfrenta durante o ato de ler. Sua existência, porém, implica maturidade linguística,
capacidade de raciocínio e conhecimento prévio do leitor. Nesse sentido, ao selecionar pistas,
e formular e testar hipóteses sobre o conteúdo do texto, o leitor recorre à consciência para
buscar nas informações já armazenadas, suporte para confirmar as suas hipóteses.

A consciência linguística define-se como um processo de monitoramento e reflexão
propositais do leitor sobre os elementos linguísticos do texto. Caracteriza-se pela habilidade
que o indivíduo possui de planejamento e avaliação da compreensão com base nas pistas
linguísticas.
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De acordo com Gombert (1992), a consciência linguística consiste em focalizar um
segmento linguístico. Os tipos de consciência linguística são definidos de acordo com o
elemento linguístico em foco. Para Gombert os seis tipos são: a) consciência fonológica; b)
consciência morfológica; c) consciência sintática; d) consciência léxico-semântica; e)
consciência pragmática; e f) consciência textual. Esses tipos são mais detalhadamente
explicitados a seguir:
a) a consciência fonológica tem como foco os fonemas e as sílabas que constituem a estrutura
da língua;
b) a consciência morfológica tem como foco a palavra: os processos de construção e flexão;
c) a consciência sintática tem como foco a estrutura interna da frase: a ordem das palavras; as
combinações entre as palavras; pontuação;
d) a consciência léxico-semântica tem como foco o significado e o sentido da palavra;
e) a consciência pragmática tem como foco o uso da língua;
f) a consciência textual tem como foco a organização textual: as relações de coesão e
coerência.

Os resultados de pesquisas que avaliam a correlação entre consciência linguística e
compreensão leitora, mostram que o processamento consciente faz a diferença no aprendizado
da leitura e da escrita. Pereira e Scliar-Cabral (2012) acreditam na aplicação de uma
metodologia que oportunize a reflexão de todos os planos linguísticos da língua ao destacar
que:

A consciência linguística, em termos de compreensão leitora, pode
voltar-se para o conhecimento da própria linguagem em todos os seus
modos de constituição e organização, ou mesmo para uso dos recursos
linguísticos em determinados contextos. Pode tratar em separado de
cada segmento linguístico: fonológico, morfológico, léxico-semântico,
sintático, pragmático e textual. Estudos sobre consciência linguística
comprovam a validade de um trabalho pedagógico, nos anos iniciais,
que envolva o aprendizado consciente de conhecimentos, uma vez que
a criança já tem conhecimento linguístico, adquirido
espontaneamente, e necessita de um distanciamento do seu objeto de
estudo para trazer ao plano consciente o que aprendeu, indo além do
conhecimento adquirido de forma intuitiva e sem reflexão. (Pereira e
Scliar-Cabral, 2012:29)

Com base no que foi exposto até aqui, acredita-se na importância de realizar um
trabalho que oportunize o desenvolvimento da compreensão leitora e da escrita por meio da
reflexão dos elementos sintáticos que constituem a língua. Para isso, o item a seguir apresenta
mais detalhadamente os fundamentos e os estudos envolvendo a consciência sintática.

3.1 Consciência sintática
A consciência sintática caracteriza-se pela reflexão dos elementos linguísticos que

constituem a estrutura da frase (Gombert, 1992).  Pesquisas realizadas sobre esse nível da
consciência evidenciam a existência de correlação positiva entre a habilidade de refletir sobre
a estrutura sintática da frase e o desempenho em compreensão leitora e escrita.

De acordo com Capovilla; Capovilla e Soares (2004), a habilidade de refletir sobre a
estrutura da frase é importante na medida em que auxilia o leitor na leitura de palavras de
difícil decodificação, seja por limitações na leitura ou por características da própria palavra.
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Segundo os autores, a consciência sintática oportuniza que o leitor se apoie nas pistas
sintáticas do texto para alcançar a compreensão. Para isso, no entanto, é preciso que o leitor
saiba identificar e refletir sobre a organização dos elementos linguísticos na frase. Nessa
perspectiva, Capovilla; Capovilla e Soares (2004) afirmam:

...além de contribuir para o reconhecimento das palavras, a reflexão
sobre a sintaxe é essencial para a extração do significado do texto,
uma vez que tal significado depende não somente da soma dos
significados dos elementos lexicais individuais, mas também da forma
pela qual tais elementos se articulam, o que é evidenciado por índices
gramaticais como a ordem dos elementos na frase, a presença de
palavras de função (preposições e artigos), a presença de morfemas
gramaticais e a pontuação. (Capovilla; Capovilla e Soares, 2004: 40).

Os estudos realizados para investigar a relação entre consciência sintática e
compreensão leitora e escrita são poucos, em comparação aos estudos que envolvem a
consciência fonológica, por exemplo. Embora o número pequeno de pesquisas realizadas, os
resultados alcançados apontam a importância desse nível da consciência linguística para o
desempenho em leitura e em escrita. De acordo com as pesquisas, quanto maior o nível de
consciência sintática, melhor é o desempenho em leitura e escrita dos alunos (Demont, 1997;
Rego, 1993, Correa, 2004).

As pesquisas realizadas com o objetivo de investigar o nível de consciência sintática dos
alunos consideram, em sua maioria, tarefas de correção de frases, julgamento de frases,
complementação de frases, entre outras tarefas que oportunizam a identificação e
manipulação dos elementos linguísticos que constituem a estrutura frasal. A seguir são
apresentados alguns estudos importantes sobre a relação entre desempenho em compreensão
leitora e escrita e consciência sintática.

Entre os estudos realizados, destaca-se a pesquisa de Tunmer, Nesdale & Wright
(1987). Esses autores investigaram a contribuição da consciência sintática no desempenho em
leitura ao comparar dois grupos de crianças: um grupo com crianças entre 6-7 anos com bom
desempenho em leitura; e outro grupo com crianças entre 8-9 anos com desempenho inferior
ao grupo dos leitores mais jovens. Os dados foram obtidos a partir da realização de tarefas de
complementação de frases e correção de sentenças agramaticais. Nos resultados, os bons
leitores (no caso as crianças mais jovens) apresentaram melhor desempenho das tarefas de
consciência sintática, enquanto que os maus leitores (as crianças mais velhas) apresentaram
desempenho inferior nas mesmas tarefas. Segundo os autores, esses resultados indicam que o
baixo desempenho em leitura das crianças mais velhas está diretamente relacionado à
ausência ou à carência de conhecimentos sintáticos necessários para a compreensão leitora.

Em outro estudo, Tunmer, Herriman e Nesdale (1988) avaliaram a consciência sintática
de 100 crianças ainda não alfabetizadas. As tarefas consistiam na correção de sentenças
agramaticais e foram aplicadas no final da primeira e da segunda série, caracterizando-se em
um estudo longitudinal. O objetivo era investigar a influência da consciência sintática em
tarefas de decodificação de palavras sem sentido e em tarefas de compreensão leitora. O
resultado foi uma correlação preditiva entre consciência sintática e o progresso das crianças
em leitura.

Ao investigar a influência da consciência sintática na compreensão leitora, Rego (1991)
concluiu que a consciência sintática traz benefícios para a leitura, na medida em que facilita
não só a compreensão, mas também o uso do contexto na leitura de palavras de difícil
decodificação para a criança. Esse estudo foi realizado com 60 crianças inglesas ainda não
alfabetizadas que realizaram tarefas de complementação de frases e de correção sintática.
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Mais tarde, Rego (1995) realizou o mesmo estudo com crianças brasileiras com o
objetivo de investigar as mesmas hipóteses da pesquisa anterior, porém com uma língua
menos opaca, no caso, o português cuja correspondência entre grafema e fonema é mais
regular. A pesquisa é de natureza longitudinal e foi realizada com 38 crianças com idade
média de 5 anos e 6 meses que não eram alfabetizadas. A primeira avaliação ocorreu com as
crianças na classe de pré-alfabetização. A segunda avaliação ocorreu 18 meses depois, quando
estas crianças estavam concluindo a alfabetização. Nos dois momentos o objetivo foi avaliar o
uso do contexto sintático-semântico bem como a correção sintática de sentenças antes da
alfabetização, considerando, porém, diferentes fases de aprendizado. A primeira habilidade
foi avaliada por meio de duas tarefas: tarefa de completar lacunas em sentenças isoladas e a
tarefa de completar lacunas no texto. A segunda também foi avaliada por meio de duas
tarefas: tarefa de correção de sentenças desordenadas e tarefa de discriminação de sentenças
sintaticamente incorretas.

Nesse estudo, Rego confirmou a hipótese de que a consciência sintática também
influencia na aprendizagem da leitura das línguas mais regulares, uma vez que facilita a
aquisição de regras ortográficas, ajudando, desse modo, no processo de decodificação.

Com o objetivo de desenvolver um instrumento de avaliação da consciência sintática,
Capovilla; Capovilla e Soares (2004) dedicaram-se a elaboração de uma prova que avaliasse o
nível de consciência sintática. Em 2004, os autores apresentaram a Prova de Consciência
Sintática (PCS) e dados preliminares de uma pesquisa realizada com 204 crianças de 1ª a 4ª
série do Ensino Fundamental. A prova é constituída de quatro subtestes: 1) Teste de
Julgamento Gramatical; 2) Teste de Correção Gramatical; 3) Teste de Correção Gramatical de
Frases Agramaticais e Assemânticas; e Teste de Categorização de Palavras. A PCS é
composta de instruções, itens de treino e itens de teste.

Os resultados individuais de cada teste evidenciam a presença de evolução de uma série
para outra em relação aos escores apresentados. Em relação ao escore total da PCS, houve
aumento significativo de uma série para outra.

Os estudos apresentados indicam a presença de correlação positiva entre o nível de
consciência sintática e o desempenho em leitura e escrita, na medida em que os alunos que
apresentam melhor desempenho nas tarefas sintáticas, também evidenciam bom desempenho
na leitura e, consequentemente, na escrita. O desenvolvimento da consciência sintática
também proporciona melhores desempenhos na escrita dos alunos, na medida em que os
estudantes, durante a leitura, refletem sobre os princípios ortográficos que regem a língua,
transpondo-os, posteriormente, para a escrita.

É com base nesses resultados que a autora acredita ser importante a realização de um
trabalho que oportunize o desenvolvimento da consciência sintática em sala de aula e,
consequentemente, da compreensão leitora e da escrita.

Além de oportunizar aos alunos uma proposta de trabalho com foco nos elementos que
constituem a língua, é necessário fazer uso de ferramentas inovadoras disponibilizadas com o
objetivo de contribuir para um ensino mais significativo. Na busca de mudanças, a tecnologia
tem sido uma aliada para o ensino. Investigar e conhecer os benefícios que a tecnologia pode
apresentar para o ensino é importante para os avanços almejados para a educação.

Nessa perspectiva, o item a faz uma contextualização da tecnologia no ensino
atualmente. Além disso, são apresentados alguns dos benefícios do uso dessa ferramenta para
o ensino.

4 Tecnologia aplicada ao ensino
O uso da tecnologia como ferramenta educacional necessária para alcançar mudanças

no ensino tem sido reconhecido pelos órgãos responsáveis pela educação no Brasil. O país
está envolvido, desde 2005, com um projeto que propõe a distribuição de laptops gratuitos

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1958



para os alunos das escolas da rede pública. Para o desenvolvimento dessa proposta, o Brasil
criou um grupo para avaliar e desenvolver a ideia, na tentativa de contribuir para mudanças
nos resultados alcançados nas provas oficiais de investigação do desempenho dos alunos. A
avaliação da proposta realizada pela equipe constatou a necessidade de realizar experimentos
nas escolas, fato que deu origem ao Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), cujo
objetivo é inserir a tecnologia digital nas escolas da rede pública. Além do fornecimento dos
netbooks, as escolas beneficiadas contaram com a adequação da infraestrutura e formação de
profissionais envolvidos.

A presença da tecnologia na sala de aula indica a necessidade de investigar os
benefícios do seu uso como ferramenta para o ensino, bem como apontar caminhos produtivos
de ensino com a inserção digital. Com a intenção de investigar os benefícios do uso do laptop
para o ensino, o programa oportuniza o envio de projetos por Instituições de Ensino Superior
(IES) por meio de diferentes editais. Nessa perspectiva, pesquisas com o objetivo de verificar
os benefícios da tecnologia computacional para o desenvolvimento da compreensão leitora
vêm sendo realizadas de forma a contribuir para o ensino.

Uma pesquisa recentemente realizada por Pereira e Guaresi (2012) investigou os
benefícios do desenvolvimento de atividades de compreensão leitora em ambiente virtual. As
atividades virtuais tinham como objetivo contribuir para o desenvolvimento da compreensão
leitora e da consciência linguística dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. A
pesquisa desenvolveu e aplicou as atividades virtuais em duas escolas da rede pública de
ensino. Os resultados evidenciam que a realização das atividades em ambiente virtual
contribuiu para o desempenho dos alunos.

As pesquisas realizadas para investigar o uso da tecnologia para o ensino apontam
entre, os benefícios gerados, a promoção de interatividade oportunizada pelo ambiente virtual
no momento de realização da atividade. A programação das atividades permite que o aluno
realize movimentos que se assemelham aos movimentos presentes na tela de um videogame,
por exemplo. Além disso, os estudantes, de um modo geral, têm facilidade em operar com os
materiais tecnológicos. Essa facilidade, por sua vez, aumenta a satisfação e a autoestima do
aluno e acelera o processo de aprendizagem.

O processo de elaboração de um Software com atividades virtuais vai depender dos
objetivos desejados. A tecnologia disponibiliza muitas ferramentas para isso. É preciso
identificar e avaliar esses instrumentos para fazer uso do modo mais adequado, considerando
a finalidade do objeto.

A elaboração de atividades em Flash, por exemplo, envolve alguns procedimentos
básicos: a) definição da série escolar; b) definição do gênero textual; e c) seleção dos textos.
Inicialmente, as atividades são elaboradas em Word para depois serem programadas em Flash
e constituírem, então, atividades virtuais.

O item a seguir apresenta uma proposta de atividade a ser programada, posteriormente,
em ambiente virtual, por meio de programa Flash. A atividade tem como objetivo o
desenvolvimento da compreensão leitora e da consciência linguística de alunos do 3º ano do
Ensino Fundamental.

5 Proposta de atividade em ambiente virtual e encaminhamentos para o ensino
Pelo que foi exposto até aqui, sabe-se que a compreensão leitora está vinculada com a

consciência linguística, na medida em que a reflexão sobre os elementos linguísticos do texto
são importantes para o processamento cognitivo da leitura. Nesse sentido, não é possível
desenvolver a compreensão leitora sem contemplar os aspectos linguísticos do texto.

Para esclarecimento dos tópicos abordados previamente, é apresentado a seguir um
exemplo de atividade, cujo objetivo consiste em desenvolver a consciência sintática dos
alunos e contribuir, consequentemente, para o desenvolvimento da compreensão leitora e da
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escrita. A atividade contempla um texto, uma poesia de Pedro Bandeira, e é elaborada com o
intuito de ser desenvolvida por alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.

Com base nos fundamentos de Gombert (1992), para que um trabalho desenvolva a
consciência sintática dos alunos, a estrutura interna da frase deve ser explorada: as
combinações das palavras; a extensão das frases; a estrutura da oração; a ordem do sujeito,
verbo e objeto (SVO) das frases; a estrutura do período (coordenação, subordinação); o
paralelismo das frases; e a pontuação.

Na primeira tela (página), devem ser apresentados a instrução e o texto a ser trabalhado.
A instrução deve ser o mais clara possível, sem estruturas frasais muito extensas. Para a
realização das atividades propostas, o texto escolhido foi a poesia de Pedro Bandeira e a
instrução se restringe, nesse momento, a propor a leitura do texto.

Antes de seguir para as atividades, cabe ao professor explorar as características do
gênero textual em questão. Nesse momento, é importante mostrar aos alunos os aspectos
linguísticos mais frequentes nesse tipo de gênero textual, independente de serem sintáticos ou
não. É importante apresentar os aspectos mais gerais do gênero, de forma que o aluno conheça
os recursos necessários para produzir um texto do mesmo gênero textual ao final das
atividades.

Finalizada essa etapa, o ícone com a palavra “Atividades” oportuniza a realização das
atividades. A figura 1 mostra uma possível forma de apresentação.

Figura 1 – Tela inicial da proposta de atividade virtual

Ao clicar no ícone “Atividades”, o aluno é direcionado às atividades propostas com
base na poesia de Pedro Bandeira. Nessa proposta, há dez atividades elaboradas a fim de

Instrução: Leia o texto com atenção. Depois, faça as atividades apresentadas.

Ninho no coração
Pedro Bandeira

O passarinho
caiu do ninho.
Cortaram a árvore,
pisaram o ninho,
e o passarinho
não tem mais lar,
não tem mais mãe,
não tem mais nada,
não tem mais ninguém.
Agora só tem a mim
e eu agora tenho a ele.
Vou colocar com cuidado
no bolso da minha blusa.
Parece que está com frio,
pois pulsa na minha mão.
Quem sabe ele faz um ninho
dentro do meu coração?

Fonte:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_unioeste_portugues_md_mar
cia_lucia_rauber.pdf. Acesso em 30 de abril de 2014.

ATIVIDADES
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oportunizar a reflexão do aluno sobre a organização dos elementos linguísticos na frase e a
sua importância para a compreensão. As questões foram elaboradas com base em orientações
metodológicas propostas por Pereira e Scliar-Cabral (2012).

Cada atividade tem como foco um elemento linguístico, importante para a organização
sintática da frase. A intenção é orientar o aluno para o uso das estratégias e processamentos de
leitura com foco em um elemento linguístico envolvido na sintaxe do texto.

Cada atividade é apresentada em uma tela (página), como é possível visualizar na figura
2 abaixo. Essas atividades são apresentadas a seguir:

Atividade 1 - A seguir são apresentadas palavras que foram retiradas do texto. Escreva “a”
para as palavras podem ser antecedidas por “a” e “o” antes das que podem ser antecedidas por
“o”.

(    ) passarinho
(    ) ninho
(    ) mãe
(    ) árvore
( ) blusa
(    ) coração
(    ) bolso
(    ) lar

Atividade 2 - É possível trocar a palavra minha por meu na frase “Parece que está com frio,
pois pulsa na minha mão”? Justifique a sua resposta?

Atividade 3 - É possível trocar a palavra meu por minha na frase “Quem sabe ele faz um
ninho no meu coração?” Por quê?

Atividade 4 - As palavras caiu, faz, está, pulsa, tem podem ser escritas no plural nesse texto?
Justifique a sua resposta.

Atividade 5 - As palavras passarinho, ninho, árvore, mãe, ele e coração estão no singular. Se
fossem escritas no plural, que mudanças haveria nas palavras mais próximas?

Atividade 6 - Observe as frases abaixo e responda a pergunta.
“Do ninho, caiu o passarinho”
“Caiu o passarinho do ninho”

a)As frases apresentam o mesmo sentido da frase original da poesia “O passarinho caiu do
ninho”?

Atividade 7 - Observe a frase “O passarinho caiu do ninho.”. Se esta frase, fosse reescrita
assim “O passarinho caiu no ninho.” haveria mudança de sentido? Justifique a sua resposta.

Atividade 8 - As frases abaixo tiveram a ordem alterada. Coloque um X nos parênteses, se as
alterações prejudicam o sentido da poesia.
(    ) No bolso da minha blusa, vou colocar com cuidado.
(    ) Eu agora tenho a ele, e agora só tem a mim.
(    ) Dentro do meu coração, quem sabe ele faz um ninho?
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Atividade 9 - Observe a frase e responda as questões a seguir: “Cortaram a árvore, pisaram o
ninho, e o passarinho não tem mais lar, não tem mais mãe, não tem mais nada, não tem
ninguém.”
a) Quem cortou a árvore?
b) Quem pisou o ninho?
c) Quem não tem mais lar?
d) Quem não tem mais mãe?
e) Quem não tem mais nada?

Atividade 10 - Leia as afirmações abaixo e escreva V para as afirmações verdadeiras e F para
as afirmações falsas.
(    ) O uso da palavra caiu indica que o passarinho ainda não caiu do ninho.
(    ) A palavra pisaram indica que o ninho ainda está na árvore.
(    ) A palavra cortaram indica que a árvore já foi cortada.

Figura 2 – Tela 2 da proposta de atividade virtual

Após a realização de cada atividade, o aluno deve clicar no ícone “confirmar” para
verificar se a sua resposta está certa ou errada. Caso a resposta esteja errada, vai receber um
estímulo, no caso, uma mensagem na tela com a frase “Tente novamente” ou “Leia de novo o
texto”. Se a resposta estiver certa, também vai aparecer uma mensagem que pode ser “Muito
bem” ou “Parabéns!”. Logo em seguida, vai aparecer o ícone “Próximo”, orientando o aluno a
seguir em frente na realização das atividades.

Com o intuito de promover o desenvolvimento da consciência linguística dos alunos, na
maioria das atividades, o estudante deve justificar a sua resposta. Nas atividades em que isso é
solicitado, o aluno terá um espaço para escrever a sua justificativa. Nesses casos, o professor
deve acompanhar a resposta do aluno. Além disso, após a finalização de todas as atividades,
será apresentado ao aluno uma tela (página) com o título “Pensando sobre a atividade”. Nesse
momento o aluno é levado a refletir sobre cada uma das atividades realizadas. A figura 3
demonstra essa proposta.

Atividade 1

A seguir são apresentadas palavras que foram retiradas do texto. Escreva “a” para as
palavras podem ser antecedidas por “a” e “o” antes das que podem ser antecedidas por
“o”.

(    ) passarinho
(    ) ninho
(    ) mãe
(    ) árvore
(    ) blusa
(    ) coração
(    ) bolso
(    ) lar

CONFIRMAR

PRÓXIMO
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Figura 3 – Última tela da proposta de atividade virtual

Ao final da realização das atividades virtuais, o professor deve estimular a produção
textual. Considerando o gênero textual trabalhado na atividade, o professor pode solicitar ao
aluno a escrita de uma poesia. Na sua produção, o aluno deve ficar atento às características do
gênero textual em questão, bem como aos princípios sintáticos necessários para a construção
de um texto coeso e coerente.

A realização das tarefas propostas conduz o aluno a refletir sobre a estrutura da frase: a
combinação das palavras, a ordem dos elementos, a extensão das frases, etc. Essa reflexão faz
com que o aluno perceba a importância desses aspectos sintáticos para a compreensão do
texto, bem como para a escrita. Outro fator importante nessa proposta consiste no fato de que
as tarefas instigam os alunos a fazerem uso das estratégias de leitura. Elas conduzem o aluno
a interagir com o texto com base nos conhecimentos prévios que possui sobre a língua e
também sobre o assunto, fator fundamental no processo de compreensão (Goodman, 1991;
Smith, 2003).

Cabe destacar que cada tarefa deve ser acompanhada de estímulos, seja por parte do
professor ou pela própria situação virtual. Para que a consciência sintática seja efetivamente
desenvolvida é preciso conduzir o aluno a refletir, solicitando a ele que justifique as suas
escolhas, releia o texto, explicite o seu pensamento (Schmidt, 1990; Baars, 1988). A presença
de estímulo para que o aluno explique o seu processamento é fundamental no
desenvolvimento da consciência linguística. Nesse sentido, cabe ao professor oportunizar
situações em que o aluno possa verbalizar as suas justificativas, contribuindo, desse modo,
para o desenvolvimento da consciência linguística.

Por fim, para que o aprendizado seja realmente significativo, é preciso que o professor
acredite na importância de realizar um trabalho com foco nos aspectos linguísticos do texto.
Embora o foco desse trabalho seja os aspectos sintáticos, o desenvolvimento de atividades que
abordem todos os elementos linguísticos é reconhecido, na medida em que se sabe que um
texto é um conjunto de planos linguísticos em interação. Nessa perspectiva, o professor deve
estimular seus alunos a observar os elementos linguísticos (fônico, mórfico, pragmático,
lexical, semântico, sintático) e textuais (coesão e coerência) e a sua importância para a
compreensão leitora e para a escrita.

6 Considerações finais

PENSANDO SOBRE A ATIVIDADE

Nas atividades propostas, você observou que existem algumas regras que devemos
cuidar ao escrever uma frase ou um texto.  Devemos observar na frase:

a) a ordem entre as palavras na frase;
b) a combinação entre as palavras;
c) a presença de palavras que complementam outras palavras;
d) a pontuação;

Esses são alguns dos aspectos que devemos cuidar quando lemos e também quando
escrevemos um texto. Eles nos ajudam a ler e a escrever melhor.

Você tem que saber que há outros ainda.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1963



Considerando as pesquisas realizadas até o momento, é sabido que o desenvolvimento
da consciência sintática traz benefícios para a compreensão leitora e, consequentemente, para
a escrita. Os estudos indicam que a consciência sintática e a compreensão leitora devem ser
foco do professor no trabalho em sala de aula. Para isso, o professor deve oportunizar, por
meio das atividades elaboradas, o desenvolvimento das estratégias de leitura, considerando os
elementos sintáticos da língua.

A tecnologia pode ajudar nesse processo, na medida em que traz muitos benefícios
para o aprendizado do aluno, bem como para o trabalho do professor em sala de aula. Para
inserir a tecnologia no ensino, é necessário identificar os instrumentos tecnológicos
disponibilizados e avaliar os seus benefícios para os objetivos almejados. Os órgãos
responsáveis pela educação reconhecem a importância da tecnologia e estão fazendo
investimentos para ampliar essa proposta.

As pesquisas realizadas para avaliar os benefícios da tecnologia para o ensino afirmam
que o uso de recursos digitais aumenta a autoestima dos alunos, bem como a produtividade e
o interesse pelo aprendizado. Nessa perspectiva, cabe aos profissionais do ensino investir na
obtenção de recursos tecnológicos que contribuam para o aprendizado dos alunos.

O presente artigo buscou contribuir para os estudos na área da consciência sintática,
considerando as pesquisas já realizadas sobre esse nível da consciência. Os resultados dessas
pesquisas evidenciam que o trabalho sistemático da sintaxe da língua é um caminho para o
desenvolvimento da compreensão leitora e da escrita.

Nesse sentido, acredita-se que o desenvolvimento de um trabalho que proporcione
uma reflexão sobre os aspectos da linguagem com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental
pode contribuir para o alcance de um melhor desempenho em compreensão leitora e escrita.
Para alcançar esse objetivo, a elaboração de atividades em ambiente virtual parece constituir
um caminho para o aprendizado consciente a respeito de todos os planos constitutivos da
língua. A realização de uma pesquisa para investigar as contribuições dessa metodologia deve
ser oportunizada de forma a contribuir para os estudos de consciência sintática.
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