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Redes sociais: espaço para  
(re)formulação de opiniões

Francis Mari Ribeiro da Silva Tavares

1. Justificativa
Este projeto busca demonstrar aos docentes como as redes sociais podem se 

transformar em espaço para práticas pedagógicas que poderão contribuir para a 
formação integral dos estudantes do Ensino Médio, especificamente as atividades 
desenvolvidas na rede social Facebook, a fim de ampliarem as habilidades de leitura, 
interpretação e argumentação.

Sabemos que os jovens estão se distanciando cada vez mais das leituras e, 
consequentemente, apresentam dificuldades de assumir posições diante de proble 
mas contemporâneos. E temos consciência de que os professores também encontram 
dificuldades para motivar os alunos a incluírem leitura e argumentação no cotidiano 
escolar. Assim, sentimonos motivados a desenvolver atividades na rede social Facebook 
para promover a leitura e o debate, a fim de subsidiar os alunos para a produção do 
gênero Artigo de opinião.

O objetivo desta pesquisa é demonstrar aos professores que as redes sociais 
podem constituir um espaço de aprendizagem. Especificamente, objetivase eviden 
ciar que a rede social Facebook pode ir além da sua função original, se utilizada pelos 
educadores para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, transformandose, 
assim, em espaço de aprendizagem que promova a leitura e o debate, bem como a 
interação entre professores e alunos.

Tendo em vista que os jovens estão cada vez mais conectados com a mídia ele 
trônica e têm facilidade no manuseio da tecnologia, e que a leitura se distancia cada 
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vez mais das salas de aula, acreditamos que desenvolver práticas pedagógicas nas 
redes sociais facilitará o trabalho do professor, proporcionando maior interação entre 
docentes e discentes e, consequentemente, despertando o interesse dos alunos em 
ler os textos propostos, discutir a temática em questão e se posicionar por meio da 
produção textual do gênero Artigo de opinião.

Metodologicamente, tratase de uma pesquisa de caráter qualitativo que teve 
como fundamentação teórica a perspectiva da leitura sociointeracionista dos gêneros 
textuais e a formação de leitor proficiente e crítico.

2. Fundamentação teórica 
2.1. O processo do ato de ler

O processo de leitura é complexo e transcende a simples decodificação da 
língua escrita. O conhecimento das diversas definições da leitura ao longo da história 
é sumamente importante, pois poderá fornecer subsídios aos professores para que 
possam despertar nos educandos o interesse pela leitura e desenvolver habilidades 
essenciais para a formação de leitores críticos e capazes de escrever seus próprios textos. 

Koch (2005) afirma que o processamento textual é estratégico e depende das 
características textuais e dos objetivos, convicções e conhecimento de mundo do 
leitorouvinte. Portanto, Koch (2005, p. 97) comunga com Solé (1996) e Marcuschi (2008), 
quando afirma que o leitorouvinte usa estratégias cognitivas para a construção de 
sentidos do texto:

Todo processo de compreensão pressupõe, portanto, atividades de ouvinte/leitor, 

de modo que se caracteriza como um processo ativo e contínuo de construção – 

e não apenas de reconstrução –, no qual as unidades de sentido ativadas a partir 

do texto se conectam a elementos suplementares de conhecimento extraídos de 

um modelo global em sua memória.

Koch (2005), Marcuschi (2008) e Solé (1996) postulam também que para ler e 
compreender necessitamos nos envolver em um processo de inferência contínua. 
Para Solé (1996), esse processo deve se apoiar na informação proporcionada pelo 
texto e na bagagem que o leitor possui. Embora a abordagem cognitiva não ignore 
os aspectos sociais envolvidos na compreensão, sua concepção de leitor ficou muito 
limitada, considerando o contexto mais imediato da comunicação autortextoleitor, 
como se pode verificar em Solé (1996, p. 24):

[...] para ler, é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender 

as distintas estratégias que levam à compreensão. Também se supõe que o leitor 

seja um processador ativo do texto e que a leitura seja um processo constante de 
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emissão e verificação de hipóteses que levam à construção da compreensão do 

texto e do controle desta compreensão – de comprovação de que a compreensão 

realmente ocorre.

Marcuschi (2008) ressalta a importância dos gêneros textuais como indicador 
importante para a construção de sentidos, e cada gênero tem maneiras especiais de 
ser entendido. 

Assim como Marcuschi (2008), para Koch (2005) a linguagem constitui uma ativi 
dade interativa; a autora também considera o texto o lugar próprio para interação entre 
os interlocutores, sujeitos ativos que, dialogicamente, nele se constroem e por ele são 
construídos. Koch (2005) afirma que o texto tem uma existência independente do autor, 
tendo em vista que o contexto de produção pode ser diferente do de uso, interferindo, 
desse modo, na construção de sentido. Ainda segundo Koch (2012, p. 129), na atividade 
de produção de texto os objetos são estabelecidos entre os interlo  cutores, por uma 
perspectiva compartilhada, pois é na interação que os sentidos do texto são construídos:

[...] o texto, constructo histórico e social, é lugar de interação entre sujeitos sociais, 

os quais, dialogicamente, nele se constituem e são construídos; e que estes, por 

meio de ações linguísticas, sociocognitivas e interacionais, constroem objetos de 

discurso e propostas de sentido, ao operarem escolhas significativas entre as 

múltiplas formas de organização textual e as diversas possibilidades de seleção 

lexical que a língua lhes oferece.

Verificase, portanto, que durante o processamento textual os interlocutores 
mobilizam conhecimentos prévios acumulados, enriquecendo e favorecendo a cons 
trução de sentidos, confirma Koch (2005). Os sentidos do texto se constroem com base 
em conhecimentos partilhados que, ao serem relacionados, mesmo indiretamente, 
com o que é anunciado estabelece a significação, afirmam Koch (2005) e Marcuschi 
(2008). Esses autores também concordam que as evidências do dialogismo dos sujei 
tos na construção dos sentidos são evidentes, pois os produtores dos textos fazem uso 
de estratégias, levando o leitorouvinte a se esforçar para compreensão do texto, ati 
vando um vasto conjunto de saberes discursivos, cognitivos, sociais e culturais pelos 
quais os sujeitos compreendem o mundo.

Conhecer a concepção sociocognitivointeracional da leitura é muito importante, 
pois a leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão 
e interpretação do texto. Compreender não é apenas uma ação linguística ou cognitiva, 
mas uma forma de inserção no mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação 
com o outro dentro de uma cultura e de uma sociedade.

A sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) baseiase 
na premissa de que é possível ensinar a escrever um texto e a exprimirse oralmente 
em situações públicas não escolares e escolares diversas. 
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De acordo ainda com esses mesmo autores, o momento da produção inicial, a 
qual neste projeto chamaremos de “produção diagnóstica”, tem por finalidade revelar 
os problemas que os alunos têm em relação a determinado gênero. Para eles (p. 102): 

[...] a produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência didática, 

tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, a realização de um 

texto oral ou escrito concretiza os elementos dados na apresentação da situação 

e esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado na sequência didática. Ao 

mesmo tempo, isso lhes permite descobrir o que já sabem fazer e conscientizarse 

dos problemas que eles mesmos, ou outros alunos, encontram.

Para Rojo (2009, p. 98), “o termo letramento busca recobrir os usos e práticas 
sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam 
eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais 
diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), numa perspectiva sociológica, 
antropológica e sociocultural”.

A autora ressalta a importância das redes sociais no ensino; para ela, a escola 
deveria considerar esses meios como ferramenta para aproximação do aluno. Ainda, 
segundo Rojo (2012), o texto está perdendo seu caráter “único, fechado, engessado”; 
atualmente, o texto pode ser questionado, dialogado, relacionado, já que seu caráter 
“multi” agora é “hiper”: hipertextos, hipermídias e afins. Consequentemente, já não 
temos somente o ponto de vista do autor que escreveu, podemos agora interagir 
com outros textos, imagens e sons, pois por essa “perspectiva do multiletramento os 
textos são interativos, colaborativos, transgressivos, híbridos e fronteiriços...”

2.2. Redes sociais

Recuero (2009, p. 24) define rede social como

uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir 

das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, 

assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e 

nem suas conexões.

A autora levanos a compreender como as redes sociais “estão modificando 
os processos sociais e informacionais da nossa sociedade”. Ela afirma que, entre as 
várias mudanças que a internet proporcionou para a sociedade, uma delas foi “a 
possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de comunicação 
mediada pelo computador (CMC)”. O desenvolvimento de práticas pedagógicas nas 
redes sociais pode alcançar maior interação entre professores e alunos, pois, ainda 
como afirma Recuero (2009, p. 24),
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essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construirse, inte 

ragir e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros 

que permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização 

de suas redes sociais através desses rastros.

Ela reafirma que a comunicação mediada pelo computador é capaz de “gerar 
fluxos de informações e trocas sociais” que impactam na sociedade. Os atores cons  troem 
esses espaços de interação a fim de expressar sua personalidade ou individualidade e 
também para gerar relações sociais e até mesmo laços sociais. 

A autora define os atores como “pessoas envolvidas na rede”, “os atores atuam 
de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de 
laços sociais”. Vários atores podem ser mantidos por um único “nó”, como um grupo 
no Facebook, explica Recuero (2009). É possível perceber e observar as interações e 
conexões entre os autores através da internet. Segundo a autora, o “eu” representa 
um autor que pode demonstrar aspectos distintos da sua própria identidade, pois são 
várias as construções de um ator, apresentando múltiplos aspectos de sua identidade.

Outro fator importante abordado pela autora para esta pesquisa é que cada 
ação nas redes sociais depende da reação do outro: “a ação de um ator social depende 
da percepção daquilo que o outro está dizendo”. Recuero (2009) assevera que o 
resul  tado dessa interação é o processo comunicativo que resulta no processo social 
entre os envolvidos no sistema interacional, podendo este permanecer fora do cibe 
res  paço. Como consequência desse processo de interação ocorre o dinamismo nas 
redes sociais, pois, segundo a autora, “redes são dinâmicas e estão sempre em trans 
for  mação. Essas transformações, em uma rede social, são largamente influenciadas 
pelas interações”.

Recuero (2009) explica que esse dinamismo causa impactos na estrutura das 
redes, como:

•	 cooperação, responsável pela formação das estruturas sociais; sem ela não 
há interação, pois é fundamental para o entendimento dos atos coletivos dos 
atores que integram a rede;

•	 competição, pode resultar em cooperação na tentativa de ultrapassar as difi 
culdades encontradas nas redes;

•	 conflito, pode ocasionar ruptura da estrutura social.

Como observa a autora os itens descritos acima “não são processos distintos e 
não relacionados”; por outro lado, cada qual influencia de diferentes modos a estrutura 
social das redes. Em decorrência disso, as mudanças nas redes sociais são uma constante, 
cabendo aos autores adaptaremse às novas formas de interagir.

Recuero (2009) destaca que as redes sociais podem proporcionar maior sociali 
zação dos autores, muitas vezes difícil no mundo real. Os autores no ciberespaço podem 



6

se tornar mais visíveis, ter maior acesso às informações, aumentando, assim, a sua 
popula  ridade. A autora apresenta esses valores desenvolvidos nas redes sociais, a saber:

•	visibilidade: resultado da presença e da participação dos autores nas redes 
sociais, originando outros valores;

•	 reputação: impressões construídas pelos usuários das redes sociais de determi
nado autor, embasadas nas informações fornecidas por ele. A reputação gera um 
relacionamento de confiança ou não. Como afirma Recuero (2009), “a reputação 
é uma percepção qualitativa, que é relacionada a outros valores agregados.”;

•	popularidade: facilmente percebida pela audiência de determinado autor, como 
o número de visualizações e/ou a quantidade de comentários;

•	autoridade: intimamente ligada à reputação, é a influência que determinado 
autor possui em relação à sua rede.

2.3.  Rede social: Facebook – Transformando o Facebook  
em espaço de aprendizagem

Um fato importante abordado por Recuero (2009) e de extrema importância 
para esta pesquisa é o surgimento de um grupo em uma rede social. Para a autora, o 
surgimento de um grupo “exige que os atores que fazem parte dessa rede engajemse 
em um processo de cooperação. Sem cooperação, não há grupo”. A autora adverte dos 
possíveis conflitos que podem surgir em um grupo; desde os “benéficos”, para fortalecer 
os grupos; até os que podem causar a ruptura do grupo. 

Outro fator relevante, segundo a autora, diz respeito ao processo de criação de 
um grupo surgir “de cima para baixo,” como no caso desta pesquisa, em que o professor 
cria o grupo com o envio de mensagens de convite para alunos e professores da 
turma, gerando, assim, laços associativos. Dessa forma, constituise uma comunidade 
na qual, segundo a autora, se dará a interação. 

Recuero (2009) contanos que o Facebook foi criado pelo americano Mark 
Zuckerberg com o objetivo de criar uma rede de contatos para jovens universitários 
que estavam ingressando na faculdade. Recuero diz ainda que desde seu lançamento, 
em 2004, o Facebook é um dos sistemas de maior número de usuários do mundo. 
O funcionamento do Facebook ocorre através de perfis e comunidades, também é 
possível acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas etc.), revela a autora. 
Portanto, nada o impede de se transformar em um espaço de leitura e de formulação e/
ou reformulação de opiniões.

Grupo no Facebook: preceitos

Neste momento, o grupo já foi criado e será administrado pelo professor de 
língua portuguesa, e todos os alunos da turma estarão participando do grupo junto 
com os professores de outras disciplinas que mostrarem interesse em participar. Para 
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motivar maior engajamento dos alunos, o professor poderá fazer uma votação para a 
escolha do nome do grupo no Facebook na própria rede social em forma de enquete.

O professor de língua portuguesa, junto com outros professores participantes, 
deve definir quais textos e sobre quais temas desejam trabalhar. Depois de algum 
tempo, ele poderá organizar grupos de alunos para que fiquem responsáveis pela 
escolha da temática e pela postagem dos textos motivadores, sempre sob a orientação 
de um professor.

Os professores de outras disciplinas poderão postar textos pertencentes a gêneros 
diversos, desde que abordem a mesma temática, como: mapas, gráficos, entrevistas, 
entre outras. Eles poderão também participar do debate, a fim de enriquecer as opiniões.

A nossa intenção é que, inicialmente, o aluno se expresse embasado em seu 
conhecimento, e o professor, a partir das postagens e comentários, não perca a 
oportunidade de orientar os estudantes, dialogando virtualmente com eles a fim de 
direcionálos não só no que diz respeito às atividades pedagógicas, mas, principal 
mente, acerca das diversidades ideológicas postadas pelos colegas. De acordo com 
Recuero (2009), para que o grupo funcione é necessária a cooperação de todos os 
autores, mas isso pode ocasionar o surgimento de conflitos. Portanto, alertamos para 
a necessidade de o professor coordenador do projeto acompanhar diariamente as 
postagens no grupo da turma, a fim de mediar os possíveis conflitos e, assim, forta  lecer 
cada vez mais o grupo, mantendo todos unidos em um único “nó”. Portanto, o professor 
de língua portuguesa tem a responsabilidade de acompanhar todas as postagens, para 
que o respeito prevaleça e para que não haja nenhum constran  gimento; afinal, todos 
estão participando de um grupo com a finalidade de promover o conhecimento. Outro 
fator importante a ser ressaltado é que a norma culta da língua deve prevalecer em 
todas as atividades, pois, embora as atividades sejam desenvolvidas em uma rede 
social, a finalidade é pedagógica.

Facebook: espaço de leitura

As estratégias de leitura e compreensão são fundamentais para a formação de 
um leitor proficiente e de um produtor textual autônomo e eficiente, mas só elas 
não bastam. O professor precisa, de acordo com Rojo (2009), direcionar seu trabalho 
“a partir de uma diversidade de linguagens e de mídias e de uma diversidade de 
culturas [...], daí multiletramentos, multilinguagens, multiculturas”. 

Acreditamos que um grupo no Facebook com o intuito de debater temas polê 
micos muito contribuirá para o conhecimento do educando, pois, de acordo com Solé 
(1996), uma das estratégias para compreender o que se está lendo é o conhecimento 
sobre o assunto. Sendo assim, na rede social Facebook o aluno terá a oportunidade 
de pesquisar facilmente o tema, acessando links e hipertextos para a formulação e/ou 
reformulação da sua opinião.
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Além de um campo enorme de leitura, a internet facilita o trabalho com multi  mo 
dalidade, multiletramentos, multilinguagens, multiculturas, fato que poderá despertar 
a atenção dos alunos que vivem na era midiática. Outro fator relevante é a diversidade 
de gêneros que o educador pode apresentar aos alunos. Como afirma Marcuschi 
(2008), os gêneros textuais são importantes indicadores para a construção de sentidos, 
pois os textos sempre se realizam em algum gênero textual particular e cada gênero 
tem maneiras especiais de ser entendido. 

Também é importante ressaltar a interação no desenvolvimento de práticas 
pedagógicas nas redes sociais. Sobre isso, Koch (2012) afirma que é na interação 
que os sentidos do texto são construídos, e Recuero (2009) assegura que o processo 
comunicativo, resultado da interação, transformase em um processo social entre os 
envolvidos no sistema interacional, podendo esse relacionamento permanecer fora 
do ciberespaço. A interação é um fator fundamental para a formação de um cidadão 
crítico, participativo, que sabe viver em sociedade; portanto, dessa maneira os professo
 res estarão contribuindo não só para o aprendizado de estratégias de leitura e debate, 
mas, sobretudo, para o modo como os alunos se portam diante do outro, das culturas 
diversas, da sociedade e do mundo.

Facebook: espaço de debate

Mostraremos algumas atividades desenvolvidas, no Facebook, com os alunos do 
3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Souza Nilo, de Itanhandu, Estado 
de Minas Gerais, lembrando que esse não é um modelo pronto e inalterado, cabendo 
ao professor adequálo à realidade de seus alunos com as adaptações necessárias. 
Procuramos sugerir atividades que orientem os professores na prática para a formação 
de leitores proficientes e seguros, pois não podemos ignorar que muitos jovens são 
incapazes de expressar suas opiniões, em virtude de desconhecerem o assunto e/ou 
por não conseguirem organizar as ideias. O aluno que conclui o Ensino Médio com 
autonomia de leitura e de argumentação passa a conceber as linguagens como ins tru 
mento de comunicação e de reflexão, garantindo, assim, participação efetiva na vida 
social, com autonomia moral e intelectual.

Saber argumentar requer aprendizagens curriculares que contribuirão para o 
aperfeiçoamento da escrita, como o trabalho com os elementos de coesão textual. 
Saber se posicionar, oralmente e/ou por escrito, muito contribuirá para a formação 
integral do educando. E isso é importante não apenas para escrever bem, mas para 
conviver nas várias esferas sociais (profissional, escolar, científica etc.), já que todos 
os dias negociamos, debatemos e discutimos algo.

Além disso, conscientes da oportunidade que o Enem oferece para quem 
deseja continuar os estudos, a Escola Estadual Professor Souza Nilo desenvolve um 
trabalho estimulando maior participação dos nossos alunos, assim como projetos 
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que melhorem o desempenho deles na redação do Enem, tendo em vista que ela é 
fundamental no resultado final. Temos consciência de que o resultado do Enem será 
consequência das aprendizagens curriculares desenvolvidas durante todo o processo 
ensino e aprendizagem. 

Para isso, foi criado um grupo de cada turma do 3º ano do Ensino Médio no 
Facebook, administrado pelo professor de português. Todos os alunos participarão do 
grupo, assim como os professores de história e de geografia. Os professores se reunirão 
semanalmente para avaliar o projeto e adequar as atividades que julgarem necessárias.



10

Após incluir todos os alunos do projeto em seus respectivos grupos e, para 
motivar a participação deles nos grupos do Facebook, foi elaborada uma enquete 
com dois a três temas para votação, e os alunos tinham a opção de introduzir outros 
temas, pois assim estaríamos abordando assuntos de interesse dos jovens. O tema 
mais votado foi debatido durante o projeto, sendo trabalhado tanto na rede social 
quanto nas aulas de português, história e geografia. Os demais temas poderão ser 
debatidos posteriormente, respeitando o prazo de dois meses para cada assunto.

Encerrada as votações, outra enquete foi feita, dessa vez para que os alunos se 
posicionassem diante da questão da “redução da maioridade penal”, o tema mais votado. 
Essa pesquisa visa fazer um levantamento no final do projeto, a fim de comprovar se, 
após as leituras e debates, os alunos reformularão suas opiniões, tendo em vista que 
muitas vezes somos induzidos a pensar como a maioria.
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Como uma das metas dos grupos no Facebook é promover a leitura, o professor 
de português iniciará as postagens de textos que abordem a temática em questão e os 
participantes do grupo farão comentários sobre eles.
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A fim de alimentar o debate, o professor lançou uma nova atividade, para que 
os alunos, de acordo com o posicionamento assumido por eles – a favor ou contra a 
redução da maioridade penal –, postassem gêneros diversos, como charges, tirinhas, 
vídeos, entrevistas, reportagens, notícias, entre outros, que corroborassem a opinião 
de cada um deles e os membros do grupo comentassem as postagens, a fim de 
promover o diálogo.

A liberdade dos alunos no que diz respeito à sua posição e à postagem de vídeos, 
textos, charges que abordem a mesma temática é outro fator motivador, assim como 
a conscientização de que o desenvolvimento da argumentação atenderá aos ensejos 
não só daqueles que irão participar do Enem, mas também será de grande valia para 
a formação de um cidadão que saiba se comportar diante das questões polêmicas que 
se apresentam nas diversas esferas sociais em que conviverá.

Vale a pena destacar que existe uma ferramenta ao se criar um grupo na rede 
social Facebook na qual todas as postagens dos participantes serão encaminhadas 
ao administrador do grupo, que poderá excluílas caso não seja pertinente ao grupo 
ou liberála para visualização de todos os participantes do grupo.

No final do debate, poderemos perceber que a prática pedagógica desen  vol 
vida no Facebook permitirá maior engajamento dos envolvidos, fortalecendo os 
laços e, consequentemente, favorecendo o posicionamento de cada um a respeito 
de temas diversos, e também fazer florescer nos alunos, além de uma postura crítica 
argumentativa, o respeito a opiniões divergentes.
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3. Pré-projeto de práticas de letramento em sala de aula
3.1. Sequência didática e estratégias de leitura do gênero Artigo de opinião

Concomitantemente às atividades no Facebook, os alunos desenvolverão ati 
vida  des em sala de aula, a fim de consolidarem as características do gênero Artigo 
de opinião.

O projeto desenvolveuse sobre duas vertentes: no Facebook, priorizou o tema 
“redução da maioridade penal”, envolvendo gêneros diversos, a fim de fomentar o 
debate, e, na sala de aula, a leitura e o estudo dos textos basearamse em um único 
gênero: Artigo de opinião, a fim de consolidar as suas características. Portanto, vários 
artigos foram lidos e analisados, porém de temas diversos.

A primeira atividade teve como objetivo desenvolver as habilidades de leitura 
do gênero Artigo de opinião, seguindo as orientações do Projeto Observatório da Uni 
versidade de Taubaté (Unitau), reproduzidas a seguir:
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3.2. Analisando a estrutura do gênero Artigo de opinião

Os gêneros possuem características próprias, e a habilidade de usálos está dire
 ta  mente associada ao domínio que temos em relação a eles, ou seja, quanto maior 
o domínio, mais facilidade de empregálos de forma usual e adequada nas diversas 
situa  ções. Para solidificar o conhecimento do gênero Artigo de opinião, foram traba 
lhados, em sala de aula, quatro artigos com diferentes temas, por exemplo, o artigo de 
Jairo Bauer (“As novas dependências”. O Estado de São Paulo, 2/8/14. Dis ponível em 
<http://saopaulo.estadao.com.br/noticias/geral,asnovasdependenciasimp,1548710>):

3.3. A arte de argumentar

Nos artigos analisados foram estudados os elementos coesivos e a função de 
cada um deles dentro do contexto. Em sala de aula, os alunos organizaram um quadro 
colocando os argumentos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal, 
para servir de subsídio para o debate final e para a produção do texto final. Foram 
estudados também os tipos de argumento, inseridos no Caderno do Professor – Pontos 
de Vista, da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, 2014.

3.4. Produção final

Após o último debate, os alunos encontravamse seguros e motivados a escre 
ver sobre a redução da maioridade penal. O texto diagnóstico foi retomado pelos 
alunos, que fizeram a avaliação e a reescrita conforme orientações do caderno do 
Cenpec (2014).

3.5. Conclusão

Os objetivos propostos pelo projeto foram alcançados, especialmente em relação 
à rede social Facebook, e teve a participação de 95% dos alunos. Os estudantes 
participaram efetivamente de todas as etapas nos grupos do Facebook, desde a 
escolha do tema, posicionamento em relação ao assunto debatido, até as postagens 
e comentários. Tendo em vista que os jovens estão cada vez mais conectados e que a 
leitura se distancia cada dia mais das salas de aula, o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas nas redes sociais propiciou, além da leitura e dos comentários, maior 
interação entre docentes e discentes, despertando maior interesse destes sobre o 
tema. Quanto à ampliação do poder da argumentação e, consequentemente, da per 
sua são, nem todos os alunos participaram do debate final, em sala de aula, mas nas 
produções finais houve melhora significativa em relação aos argumentos apresentados 
no texto diagnóstico, porém a utilização da contraargumentação ficou a desejar. 
Tendo em vista que no primeiro já havia sido trabalhado um capítulo do livro didático 
sobre o gênero Artigo de opinião, constatamos, por meio de depoimentos dos alunos, 
que muitos deles, após a sequência didática, achavam que nunca tinham produzido 
um artigo de opinião. Outro fator relevante: sempre que os alunos são solicitados a 
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produzir textos, eles reclamam muito e sentem grande dificuldade, mas verificamos 
que, após a sequência didática e os debates, eles se sentiram mais seguros e desem 
baraçados para escrever. Durante a produção final, um aluno fez o seguinte comentário: 
“Acho que é a primeira vez na minha vida que faço uma redação”.

Vários aspectos linguísticotextuais foram trabalhados na sequência didática, 
como elementos conectores, paragrafação, tipos de argumento, contraargumentação, 
pontuação, título, entre outros. A avaliação foi feita da seguinte forma: 

a) nos grupos do Facebook: efetiva participação em todas as atividades, 
comentários e postagens enriquecedoras; 

b) na produção textual: comparação do texto diagnóstico com a produção 
final, verificando os progressos e as dificuldades ainda persistentes. 

É fato que um projeto não tem um alcance em sua totalidade, mas maior envol 
vimento dos alunos nas aulas durante o desenvolvimento do projeto foi evidente. O 
resultado das produções finais também não foi satisfatório, comprovando que muito 
trabalho ainda tem que ser realizado, especialmente na contraargumentação. Por 
tudo isso, é evidente a necessidade de continuar o projeto. Sua maior fragilidade resi 
diu na produção escrita. Depois que fizemos o primeiro texto diagnóstico e a produção 
final, verificamos que o texto inicial deveria ter sido devolvido para refação. 

Em cada artigo trabalhado em sala, o texto diagnóstico deveria ter sido retomado 
para ser aprimorado, observando e colocando em prática tudo o que foi estudado na 
sequência didática. Houve uma distância muito grande entre o primeiro texto e o final – 
foi como se na produção final eles fizessem um novo texto, como se ainda não tivessem 
escrito nada sobre o assunto. Porém, o mais relevante foi o trabalho com a rede social 
Facebook. Por meio dos depoimentos dos alunos, constatase que eles adoraram a 
dinâmica e participaram efetivamente das atividades, ficando a constatação de que 
outros gêneros devem ser trabalhados utilizando a rede social. 

E a grande surpresa final: muitos dos que eram a favor da redução da maioridade 
penal, após lerem e se inteirarem realmente do assunto, reformularam suas opiniões e 
ficaram felizes e seguros com isso. 

Acreditamos que, por meio de atividades desenvolvidas na rede social Facebook, 
os professores orientarão suas práticas pedagógicas e aperfeiçoarão outras, visando 
desenvolver as competências e as habilidades para que o aluno tornese um leitor 
proficiente e articule com clareza, coerência e coesão o seu ponto de vista, contribuindo, 
dessa forma, para a formação integral do educando.

Convém ressaltar a importância do professor em inserir diariamente, em sua 
prática, o trabalho com as redes sociais, pois essa é uma das formas de professor e aluno 
se interagirem e enriquecerem os seus conhecimentos, a partir de uma diversidade 
de linguagens, de mídias e de culturas, pois sabemos que o aluno que conclui o Ensino 
Médio com autonomia de leitura e de argumentação passa a conceber as linguagens 
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como instrumento de comunicação e de reflexão, garantindo, assim, uma participação 
efetiva na vida social, com autonomia moral e intelectual.

A prática pedagógica desenvolvida na rede social Facebook buscou variar as 
atividades, a fim de oferecer subsídios ao professor para motivar os alunos a ler diversos 
textos, a se posicionar, de maneira clara e precisa, diante de uma questão polêmica, e, 
de forma gradativa, proporcionar atividades mais complexas e significativas para a 
formação de opinião. Além de oferecer suporte para a prática pedagógica, as ativida 
des desenvolvidas oferecem também oportunidade aos professores e aos alunos de 
aproximarem o Facebook do contexto escolar, visando promover não só a aprendizagem 
de um tema específico, mas também a ética no ambiente virtual, e, consequentemente, 
essa prática refletirá em nossa sociedade. 

Este artigo não termina neste momento. Pelo contrário, ele deve continuar com 
outras discussões, outros acompanhamentos. A intenção é não esgotar o assunto, pois 
esperamos que novas pesquisas ofereçam subsídios aos professores para que desenvol 
vam práticas pedagógicas inovadoras que contribuam para a formação de um cidadão 
crítico, participativo e que sabe viver em sociedade; portanto, os educadores estarão 
contribuindo não só para o aprendizado de estratégias de leitura e de posicionamento 
diante de um fato polêmico, mas, sobretudo, para a postura do educando perante o 
outro, a sociedade e o mundo.
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