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A PESQUISA ESCOLAR REALIZADA NA WEB POR ESTUDANTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
Cecília de Morais Dantas1

RESUMO: O interesse pelo presente trabalho “pesquisa escolar realizada na Web por
estudantes do ensino fundamental e médio” foi impulsionado por várias inquietações:
Que questionamentos, propósitos e orientações eles possuem ao usar a Web para
pesquisar? Que caminhos eles percorrem na Web? Esses caminhos visam à construção
ou à reprodução do conhecimento? O objetivo geral foi investigar como estudantes de
escolas públicas pesquisam na Web, especificamente, na disciplina de Língua
Portuguesa. A pesquisa foi um estudo comparativo de casos para que pudessem ser
observadas as ações intencionais realizadas pelos sujeitos, ao fazer uma pesquisa de
conteúdos na Web, e as elaborações cognitivas deles em momentos diferentes de anos
escolares. Para coleta de dados, utilizou-se da observação direta e da entrevista
semiestruturada ou despadronizada, onde a pesquisadora se guiou pelas ações
observadas. O local da pesquisa foi in loco, onde os sujeitos fizessem mais uso da
Internet para pesquisas escolares. Na fundamentação teórica, foram usados preceitos
sobre a pesquisa escolar como processo e atitude cotidiana com Demo (1994, 1996,
2000, 2001) e com Padilha (2006); os propósitos da leitura com Solé (1998); a leitura online e a navegação com Coscarelli (2014, 2016) e outros. Através da observação e análise
dos dois encontros com a participante GRAT, do 9º ano do ensino fundamental, foi
possível refletir sobre quão frágeis e lacunosos estavam as ações e o entendimento do
ato de pesquisar em que a participante estava inserida, uma vez que, não houve, de
fato, a realização de uma pesquisa escolar visando à construção do conhecimento, mas
houve uma consulta com reprodução literal do que havia na Web. Diferentemente de
GRAT, a participante RGSA, do 3º do ensino médio, estabeleceu questionamentos
iniciais, perseguiu propósitos da pesquisa e possuiu autonomia para atitude cotidiana
da pesquisa. Este trabalho foi de extrema importância, pois seus resultados colaborarão
significativamente na sistematização de práticas de ensino para a pesquisa escolar.
Palavras-chaves: Pesquisa escolar, Web, Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO
Não raro, observamos os professores queixarem-se de que seus alunos lhes
entregam pesquisas reproduzidas de livros ou de páginas da Internet e até mesmo dos
próprios colegas, assim como, não sabem organizar sistematicamente os trabalhos. Isso
impulsiona-nos a refletir sobre o que leva os alunos a agirem dessa forma, e se essa
forma dos alunos agirem está ou não em consonância com a concepção de educação,
de ensino, de aprendizagem e de pesquisa em que eles estão envolvidos, e se realmente
o que os alunos realizam pode ser concebido, de fato, como pesquisa escolar.
Mestra em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP – E-mail:
cecidantas1@gmail.com
1
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O interesse pela nossa temática “pesquisa escolar realizada na Web por
estudantes do ensino fundamental e médio” nasce de várias inquietações: Qual é a
concepção de pesquisa dos alunos? Que questionamentos, propósitos e mediações eles
possuem ao usar a Web para pesquisar? O que os leva a usar a Web e/ou outros meios?
Que caminhos eles percorrem na Web? Esses caminhos visam à construção ou à
reprodução do conhecimento? Estão os comportamentos e os procedimentos dos
estudantes em consonância com a concepção de educação adotada pela escola em que
estão inseridos? Partimos da hipótese de que o meio digital vem se tornando um desafio
à construção do conhecimento, e é preciso entender como está se confirmando esse
fenômeno.
Como objetivo geral, investigaremos como estudantes de escolas públicas
pesquisam na Web, especificamente, na disciplina de Língua Portuguesa. E, para os
objetivos específicos, intencionamos:
a) identificar a concepção de pesquisa dos estudantes pesquisados;
b) observar, indagar, descrever e analisar as ações empreendidas para a
realização da pesquisa na Web;
c) analisar se as ações realizadas pelos estudantes no meio digital
favorecem a construção ou a reprodução dos saberes.
O corpo teórico será subsidiado com as contribuições teóricas sobre a pesquisa
escolar como processo em Demo (1994, 1996, 2000, 2001) e Padilha (2006); a leitura
on-line e a navegação em Coscarelli (2014, 2016); os propósitos da leitura em Solé (1998)
e outros.
Decerto, pretendemos aprofundar a nossa consciência sobre o referido tema e
contribuir para o debate sobre a valorização da pesquisa como princípio educativo e não
como uma simples atividade de consulta ou mero instrumento pedagógico. Com efeito,
os resultados deste trabalho colaborarão significativamente na sistematização de
práticas de ensino para a pesquisa escolar. E, acreditamos que a Web deva ser um dos
ambientes e meios propícios para aprendizagem escolar, assim como deva ser a
biblioteca física, a sala de aula, os laboratórios, os museus e tantos outros instrumentos.
PESQUISA ESCOLAR: ESPECIFICAÇÕES E PRECEITOS
Neste trabalho, assumiremos a pesquisa como princípio formativo e educativo
em busca da construção do conhecimento que de acordo com Demo (1996, p. 9-16),
pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como
princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória.
[...] É possível desenhar o alcance alternativo da pesquisa, que a tome como
base não somente das lides científicas, mas também do processo de formação
educativa, o que permitiria introduzir a pesquisa já na escola básica, a partir
do pré-escolar e considerar atividade humana processual pela vida afora.

Na relação pesquisa, professor e aluno, entendemos a pesquisa como formação
e como processo que demanda diferentes movimentos e momentos: alunos e
professores devem ser parceiros, sujeitos capazes de buscar, de comparar, de
argumentar, de fundamentar, de questionar, de propor e de contrapor. Dessa forma,
corroboramos com Ninin (2008, p. 21) ao afirmar que
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pesquisar, na concepção educacional que se preocupa com o
desenvolvimento da autonomia do educando, não se esgota ou termina
quando este encontra dados relevantes sobre um tema proposto. Ao
contrário, está aí o ponto inicial do processo: dado um tema e os materiais
que dizem respeito a ele, como transformar tudo isso em estudos mais
aprofundados, capazes de propiciar aos alunos contextos em que ocorram
debates de ideias, em que a criatividade seja aguçada, em que o espaço para
perguntar e discutir seja garantido aos alunos?

Decerto, a pesquisa escolar vai além do ato isolado, fragmentado, pontual e
simplista como se existisse um manual da pesquisa com passo a passo definido; mesmo
que o professor não solicite trabalho (extraclasse, por exemplo) algum, o aluno tem que
ser educado para a curiosidade, o questionamento constante, a investigação, pois a
pesquisa deve ser concebida com ou como estudo, formativa e processual. E, cabe,
primordialmente, à escola e à universidade garantir os espaços de investigação e de
questionamentos que podem ser múltiplos, desde espaços físicos a espaços digitais,
virtuais.
Padilha (2006, p. 61) concebe a pesquisa como princípio educativo e revela que
a importância da pesquisa, seja como estratégia de ensino ou como princípio educativo
no ensino, é o resultado que dela advém, isto é, a construção do conhecimento. E,
continua a autora afirmando: “entretanto, há falta de conhecimento dos professores de
como orientar seus alunos para a realização de uma pesquisa de conteúdo. Isto fica
ainda mais visível se tomarmos a pesquisa no contexto da Web”.
Não raro, vemos a pesquisa ser usada como mero instrumento avaliativo da
aprendizagem do aluno em quase todos os níveis escolares ou como complementação
de conteúdo curricular que não foi abordado em sala de aula.
Segundo Stefano (2005, p. 34-53), para a realização de uma pesquisa escolar são
necessários os requisitos como o questionamento, a leitura crítica, a escrita autônoma,
o domínio do texto científico, a autoria e a socialização da pesquisa. Para autora, é no
nível de produção reconstrução que o aluno se inicia como pesquisador, pois assume a
autoria do texto e coloca-se como autor (Ibid., p. 36). Acreditamos que na concepção de
pesquisa como princípio formativo e educativo no processo para a construção do
conhecimento, o aluno se inicia pesquisador no próprio questionamento e esse pode
perpassar todas as ações do processo e níveis de produção.
No que se refere ao nível de produção na pesquisa, Demo (1994, p. 40-42)
sistematiza cinco níveis crescentes de sua realização teórica e prática:
1) interpretação reprodutiva – no sentido de tomar um texto e sintetizá-lo
de modo a reproduzir com fidedignidade, essa reprodução possui
alguma criatividade, pois supõe pelo menos alguma forma de
interpretação. É o nível inicial porque o primeiro passo da criação é a
cópia (que não seja literal), contudo cabe ao professor atentar para o
caráter incipiente e insuficiente desse nível;
2) interpretação própria – no sentido de tomar um texto e dar-lhe formato
interpretativo pessoal. É a reescrita do texto usando as próprias palavras
e discutindo com o texto;
3) reconstrução – no sentido de tomar a construção vigente como ponto
de partida. Trata-se de mover com autonomia no meio do que já existe,
ou de questionar o que existe e repor proposta própria;
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018
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4) construção – no sentido de tomar o que existe como referência e sugerir
caminhos alternativos. Trata-se de ocupar espaço científico próprio
produtivo no contexto dos paradigmas;
5) criação/descoberta – no sentido da introdução de novos paradigmas
metodológicos, teóricos ou práticos.
Demo (Ibid., p. 35) esclarece a necessidade de uma reorganização curricular para
o processo da pesquisa escolar
O CURRÍCULO, O CONHECIMENTO ESCOLAR E A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Bagno (2014, p. 65-66) reconhecendo a importância da pesquisa escolar na
disciplina de Língua Portuguesa pontua que
é curioso, mas aquelas que são consideradas normalmente as duas disciplinas
mais importantes – língua portuguesa e matemática – nunca (ou raramente)
são objetos de pesquisa na escola.
[...] O ensino da língua ainda é feito com base em dogmas, preceitos e regras
que nada têm de científicos – e esse é o seu maior defeito. Fomos habituados
a aprender e a ensinar o português como se a língua fosse uma coisa imóvel,
pronta, acabada, estática, sem nenhuma possibilidade de mudança, variação,
transformação. Essa é a atitude dos gramáticos tradicionalistas, exatamente
oposta à dos linguistas, que são os cientistas da linguagem.

Acreditamos que o trabalho com a Língua Portuguesa deva envolver práticas
pedagógicas que estimulem a curiosidade, a criatividade, a investigação, o espírito, a
reflexão dos fenômenos e dos saberes linguísticos. De fato, aulas tradicionais com foco
em transmissão e recepção de conteúdos gramaticais e literários não contribuem para
o desenvolvimento significativo das habilidades leitoras, das práticas sociais de escrita e
de leitura, isto é, dos letramentos, entre eles, o letramento digital.
No que concerne aos saberes relacionados à disciplina de Língua Portuguesa para
os anos finais do ensino fundamental, ressaltamos que a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC2 - para tal fim está organizada em práticas de linguagem – eixos - como
leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica, em campos
(jornalístico/midiático; de atuação na vida pública; artístico-literário e das práticas de
estudo e pesquisa), em objetos de conhecimentos e em habilidades. No que se refere
ao campo das práticas de estudo e pesquisa3, na BNCC há a explicitação seguinte:
trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas
ao estudo e à pesquisa, por meio de: - compreensão dos interesses, atividades
e procedimentos que movem as esferas científica, de divulgação científica e
escolar; - reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a
compreensão do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento
dos estudos e para formação para o trabalho; e - desenvolvimento de
habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta
2

Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf >.
Acesso em 21 de fev. de 2018. (2017, p. 138-189).
3
Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf >.
Acesso em 21 de fev. de 2018. (2017, p. 148-154).
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e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à
pesquisa e à divulgação científica. (BNCC, 2017, p. 148, grifo nosso).

O campo das práticas de estudo e pesquisa está presente em todo o ensino
fundamental seja nos anos iniciais (1º ao 5º ano), seja nos anos finais (6º ao 9º ano) com
variações nas práticas de linguagem, nos objetos de conhecimento e nas habilidades.
Nas primeiras versões da BNCC de Língua Portuguesa não havia o campo das
práticas de estudo e de pesquisa. Com efeito, é de um grande avanço esse campo que
enfoca as práticas investigativas e a cultura digital. Conforme a BNCC quanto ao campo
em
questão,
a pesquisa, além de ser mais diretamente focada em um campo, perpassa
todos os outros em ações de busca, seleção, validação, tratamento e
organização de informação envolvidas na curadoria de informação,
podendo/devendo também estar presente no tratamento metodológico dos
conteúdos. A cultura digital perpassa todos os campos, fazendo surgir ou
modificando gêneros e práticas. Por essa razão, optou-se por um
tratamento transversal da cultura digital, bem como das TDIC, articulado a
outras dimensões nas práticas em que aparecem. (2017, p. 83, grifos
nossos).

Nesse contínuo, acreditamos que todo o trabalho com a pesquisa deva ser
processual e cotidiano e que as ações de busca, de seleção, de validação, de tratamento
e de organização de informações fazem parte do processo de pesquisa em busca da
construção do conhecimento, do desenvolvimento das habilidades do sujeito.
A PESQUISA NA WEB, A LEITURA ON-LINE E A NAVEGAÇÃO

Neste trabalho, a pesquisa escolar na Web está relacionada à pesquisa de
conteúdos escolares na disciplina de Língua Portuguesa na Web. Com efeito,
corroboramos com Padilha (2006, p. 118) no entendimento de que “a pesquisa de
conteúdos exige que o estudante mobilize diversas habilidades cognitivas para buscar,
selecionar, tratar informações com o objetivo de produzir seu próprio conhecimento”.
No contexto de vasta informação que circula na Web, acreditamos que o início
da pesquisa não começa, simplesmente, por uma busca em sites, mas por
questionamentos (que podem perdurar por todas as ações) de saber não só o que
pesquisar, mas sobretudo, o porquê e para que pesquisar, uma vez que a pesquisa deve
nascer de questionamentos. Nesse ínterim, ressaltamos que a busca por site, a seleção
de sites também perpassa por questionamentos, em virtude do como buscar, e escolher
os sites visando à sua credibilidade para prosseguir e avançar em outras ações que fazem
parte da pesquisa como a leitura crítica das informações, dos conteúdos contidos nos
sites, por exemplo. Padilha (2006, p. 108) revela que
o questionamento é necessário para estimular o aluno a inquirir sobre o
objetivo da pesquisa, ressaltando a curiosidade do mesmo sobre o tema.
Além disso, os questionamentos servem como orientadores de busca, de
modo que o aluno não se perca em sua pesquisa.
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Nesse contínuo, ressaltamos que são muitas as discussões sobre concepções,
caracterizações, ensino, estratégias e objetivos envolvendo a leitura, e no âmbito da
Linguística Aplicada, vem à tona uma discussão oportuna sobre a leitura on-line e a
navegação. De acordo com Lawless e Schrader (2008):
a navegação efetiva nos ambientes virtuais requer que os usuários saibam
onde estão, onde precisam ir, como chegar lá e quando eles chegaram. A
navegação, vista desse modo, descreve não apenas as ações
comportamentais dos movimentos (ex.: mover de um destino a outro), mas
também as habilidades cognitivas (ex.: determinar e monitorar a trajetória e
o percurso para atingir a meta). (2008 apud COSCARELLI, 2016, p. 65).

Com efeito, para esses autores a navegação possui um aspecto físico e cognitivo,
e três tipos de navegadores: os que buscam conhecimento, os exploradores e os
usuários apáticos de hipertexto.
De acordo com Azevedo (2013 apud COSCARELLI, 2016, p. 65), a navegação
engloba habilidades como:
a) reconhecer e saber usar os mecanismos de busca e de busca avançada;
b) selecionar palavras-chaves adequadas; avaliar se a informação é
pertinente ao objetivo da pesquisa (se o link é relevante);
c) reconhecer elementos (gráficos e linguísticos) que indicam a presença
de um link; localizar-se nas várias camadas de que constitui um
hipertexto;
d) inferir o conteúdo do link a partir de seu nó; selecionar conteúdos
pertinentes aos objetivos da leitura; associar o link ao conteúdo ou
endereço ao qual leva.
PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa foi qualitativa, realizada a partir de um estudo comparativo de casos.
No que se refere ao estudo de caso, Yin (2001, p. 32) revela que
um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.

Os sujeitos participantes da pesquisa foram duas alunas, GRAT do 9º ano do
ensino fundamental, e RGSA do 3º ano do ensino médio. Os critérios de escolha dos
sujeitos foram: estar matriculadas em escola pública, uso da Internet em atividades
escolares e aceitação para participar da pesquisa.
O corpus e a coleta
O corpus da pesquisa foi composto pelas ações intencionais realizadas pelos
sujeitos da pesquisa na Web, visando à construção do conhecimento na disciplina de
Língua Portuguesa. Salientamos que os conteúdos pesquisados pelos sujeitos
participantes não sofreram interferência, nem indicação da pesquisadora, pois foram
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propostos pela professora de Língua Portuguesa da estudante GRAT e pela participante
RGSA - relacionados ao que vinha sendo estudado por ela na escola.
Para coleta dos dados, esta pesquisa se utilizou da observação direta e da
entrevista semiestruturada ou despadronizada, onde a pesquisadora se guiou pelas
ações observadas e relatadas no diário de pesquisa.
Salientamos que dos dois encontros realizados, foi no segundo que utilizamos o
Camtasia Studio 84 que é um software, isto é, um programa para computador de criação
e de edição de vídeo, permitindo a captura e a gravação de telas. Ele possibilitou a
captura e a gravação das telas para registro das ações realizadas pelos sujeitos no meio
digital para melhor análise da pesquisadora. Também fizemos capturas de tela através
da tecla print screen do computador do sujeito GRAT e do notebook da pesquisadora.
O local da pesquisa foi in loco onde os sujeitos participantes fizessem mais uso
da Internet para pesquisas escolares, isto é, na residência deles. Foi utilizado o desktop
(computador em cima da mesa) e o notebook da pesquisadora onde o Camtasia Studio
8 estava instalado.
Quanto às categorias de análise comparativa dos dados, as mesmas foram
elencadas e detalhadas a partir de ações recorrentes das participantes, juntamente, com
base em navegação, nos questionamentos, em objetivos, em comparações, em
seleções, em compreensões, em argumentações. Com efeito, as categorias de análise
foram:
a) concepção do ato de pesquisar;
b) competência para pesquisar na Web;
c) dificuldades ao fazer buscas na Web;
d) propósitos da pesquisa;
e) questionamento ou problema inicial;
f) conhecimento prévio;
g) articuladores de busca;
h) critérios seletivos de fontes na lista de busca;
i) quantidades de fontes usadas;
j) critério de comparação das fontes usadas;
k) leitura de hipertextos;
l) tratamento dos distratores;
m) compreensão leitora;
n) nível de produção escrita.
COMPARAÇÃO SINÓPTICA DOS DADOS
A comparação está organizada por encontro (preliminar, I e II) e as categorias de
análise comparativa dos dados estão respaldadas nos parâmetros estabelecidos pela
pesquisadora com base em fundamentação teórica nesse trabalho e com base nas ações
recorrentes das participantes GRAT e GRSA.
Quadro 1: Comparação do encontro preliminar

ENCONTRO PRELIMINAR
_________________
4

PARTICIPANTES
GRAT - (9º ano)
RGSA – (3º ano)

Esse software possui várias versões e pode ser baixado pela Internet.
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CATEGORIAS
Concepção do ato de pesquisar

Tirar dúvidas.

Entender;
buscar
aprimorar
conhecimento;
ter
curiosidade e tirar
dúvidas.
Competência para pesquisar na Participante diz que, às Participante diz que se
Web
vezes,
se
sente sente competente para
competente
para pesquisar na Web.
pesquisar na Web.
Dificuldades ao fazer buscas na * Nunca encontrar de * Não encontrar os
Web
imediato o que quer no assuntos completos.
primeiro site.
* Ter que procurar em
* Procurar em vários mais de um site quando
sites é cansativo.
o assunto está resumido
demais ou difícil.
Fonte: Elaborada pela autora

Nesse continuo, no que tange à concepção do ato de pesquisar, percebemos
que a participante GRAT não é coerente ao entender a pesquisa como “tirar dúvidas”,
uma vez que, ela não possui nenhuma dúvida, nenhum questionamento inicial nem
durante as atividades na Web, diferentemente de RGSA que possui questionamentos
iniciais e mantém coerência com a sua concepção do ato de pesquisar.
Quanto às dificuldades para pesquisar na Web, percebemos que GRAT não
revela muita disposição para fazer buscas em mais de um site, pois espera encontrar
tudo que quer em uma única página e de preferência no primeiro acesso. Com efeito,
essa expectativa de querer encontrar tudo numa única página é bastante problemática
e questionável, pois compromete a leitura crítica, a habilidade de comparar, de
selecionar, de reelaborar. Decerto, uma pesquisa, de fato, exige buscas a várias fontes.
Quadro 2: Comparação do encontro I

PARTICIPANTES
GRAT - (9º ano)
RGSA – (3º ano)
ENCONTRO I
Assunto:
tipos
de Assunto: características
_________________
discurso:
direto
e
de uma redação nota
CATEGORIAS
indireto
mil e mobilidade
urbana
Propósitos da pesquisa
Cumprir uma solicitação Aprender
mais
o
da professora.
assunto para produzir
uma redação.
Questionamento ou problema Questionamento não é O que há numa redação
inicial
interiorizado, pois a que recebe a nota mil
pesquisa parte de uma (máxima) no Enem?
cobrança da professora
e não das necessidades
cognitivas da aluna.
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Conhecimento prévio

Aluna revela que faltou
à aula sobre o assunto e
não sabe do que se
trata.

Articuladores de busca
Não usa.
Critérios seletivos de fontes na O nome todo do assunto
lista de busca
e o mesmo ser o
primeiro da lista.
Quantidade de fontes usadas
Apenas uma.
Critério de comparação das Não
realiza
fontes usadas.
comparações.
Leitura de hipertextos
Tratamento dos distratores

Compreensão leitora
Nível de produção escrita

Não abre links para fazer
leituras.
Ignora os distratores,
mas não os fecha.

Não acontece.
Reprodução literal.

Conhecimento sobre a
estrutura
de
uma
redação:
proposição,
desenvolvimento
e
conclusão.
Não usa.
* Usos anteriores do site
Blog do Enem e Mundo
Vestibular.
Três.
* Realiza através dos
modelos de redação
nota mil no Enem.
Abre alguns links e faz
leituras.
Mostra-se
bastante
incomodada com as
publicidades
verbovisuais e fecha-as.
Acontece.
Interpretação pessoal.

Fonte: Elaborada pela autora
Quadro 3: Comparação do encontro II

PARTICIPANTES
GRAT - (9º ano)
RGSA – (3º ano)
Assunto: conotação e Assunto:
regência
denotação
verbal e nominal
Propósitos da pesquisa
Cumprir uma solicitação Tirar dúvidas sobre o
da professora.
assunto e relembrá-lo.
Questionamento ou problema Questionamento não é Como identificar a
inicial
interiorizado, pois a regência nominal da
pesquisa parte de uma verbal?
cobrança da professora
e não das necessidades
cognitivas da aluna.
Conhecimento prévio
Aluna revela que não Regência verbal tem
sabe do que trata o relação direta com o
assunto.
verbal e a regência
nominal
com
os
adjetivos, substantivos
e advérbios.
Articuladores de busca
Não usa.
Não usa.
Critérios seletivos de fontes na Localização primeira na Ordem de localização
lista de busca
lista e ter todo nome do na lista de opções de
assunto.
busca.
Quantidade de fontes usadas
Apenas uma.
9 (nove)
ENCONTRO II
_________________
CATEGORIAS
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Critério de comparação das Não
fontes usadas.
comparações.

Leitura de hipertextos
Tratamento dos distratores

Compreensão leitora
Nível de produção escrita

realiza *
Ter
explicação
descomplicada.
* Ter muitos exemplos
de regência nominal.
* Ter exercícios em
forma de simulado.
Não.
Não.
Mostra-se indiferente.
Mostra-se
bastante
incomodada com as
publicidades
verbovisuais e fecha-as.
Não tem.
Parcial.
Reprodução literal.
Não realiza produção
escrita. Há anotação
com
reproduções
literais como estratégia
de estudo.

Fonte: Elaborada pela autora

Ao compararmos os dois encontros entre si das participantes GRAT e RGSA,
percebemos que GRAT mantém as mesmas ações, demonstrando desmotivação e
passividade, assim como, a não compreensão dos assuntos. Decerto, enfatizamos que
em nenhum dos dois encontros GRAT realiza uma pesquisa escolar, mas uma consulta
com reprodução literal.
Diferentemente de GRAT, a participante RGSA, do 3º do ensino médio, persegue
propósitos da pesquisa e possui autonomia para atitude cotidiana da pesquisa. E, no que
tange, especificamente, à leitura e à navegação on-line, que fazem parte da pesquisa na
Web, acreditamos que o aprendizado contínuo das duas participantes deve
proporcionar o desenvolvimento, exigindo habilidades mais complexas de leitura a cada
ano escolar. Com efeito, é papel da escola e da universidade desenvolver o espírito de
pesquisa, de curiosidade no estudante, sobretudo, conceber a pesquisa como processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho de pesquisa foi impulsionada por várias inquietações
e incômodos. Um desses incômodos era, constantemente, ouvir dos colegas professores
da educação básica que “os alunos só faziam copiar e colar” os conteúdos da Web para
as pesquisas solicitadas por eles e que muitos alunos nem se davam ao trabalho de
copiar e colar para editor de texto, pois imprimiam direto da página da Web.
Consequentemente, vinha-nos à cabeça: será que realmente foi solicitado aos alunos
uma pesquisa? Será que estavam claros para os alunos os propósitos da pesquisa? Que
questionamentos e conhecimentos prévios os alunos já possuíam ao realizar as
pesquisas? Com efeito, cada indagação puxava outras mais, principalmente, quando
fazemos uso da Web.
Acreditamos que a Web é um meio complexo e fazer pesquisa nela não é algo
simples e fácil como muitos pensam, pois, demanda várias habilidades leitoras, como a
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leitura de fontes múltiplas, por exemplo, e exige habilidades de buscas, de navegação,
critérios de seleção de fontes.
Independente dos meios, a pesquisa precisa ser concebida como um processo
em busca da construção do conhecimento; precisa de questionamentos, de propósitos,
de reflexões, de reelaborações. Como o ato de pesquisar envolve cognição, deve ser
mediado e motivado.
É importante ressaltar que não existe uma gramática ou manual da pesquisa
escolar e que as situações e as estratégias didáticas devem ser planejadas considerando,
sobretudo, os conhecimentos prévios dos alunos e no que eles precisam avançar,
desenvolver-se. Nesse contínuo, através da observação e análise dos dois encontros
com a participante GRAT, do 9º ano do ensino fundamental, pudemos refletir sobre
quão frágil e lacunoso estava o entendimento do ato de “pesquisar” no qual a
participante estava inserida. Colocamos as aspas na palavra pesquisar porque, de fato,
a aluna não realizou uma pesquisa e sim uma consulta com o agravante da não
compreensão dessa “pesquisa” que foi solicitada pela professora, uma vez que houve
reprodução literal da página da Web pela participante, salientando que ela acessou
apenas uma página para cada solicitação. É importante lembrar que essa produção
deveria ser manuscrita e entregue numa segunda-feira. Com efeito, mais outras
inquietações nos vêm à cabeça: O que esperar de uma produção de pesquisa em que a
aluna só buscou uma página da Web para cada conteúdo? Qual prejuízo para uma aluna
do 9º ano ensino fundamental seguir para o ensino médio apenas fazendo reproduções
da Web?
Diferentemente de GRAT, a participante RGSA do 3º ano ensino médio, iniciou
as pesquisas na Web ativando os conhecimentos prévios, assim como, possuía
questionamentos, propósitos e atitude cotidiana própria. Em verdade, RGSA não
esperava solicitações da professora, e isso foi bem evidente, principalmente, quando
buscou pela temática mobilidade urbana para fazer uma redação que seria na escola e
proposta pela professora. Decerto, acreditamos que a Web seria a mais favorável haja
vista, as temáticas serem bastante atuais; dificilmente os alunos encontrariam artigos,
crônicas, reportagens atuais sobre as temáticas no meio físico ou impresso.
Com efeito, acreditamos que a autonomia e interdependência são
indispensáveis num processo de pesquisa escolar, de aprendizagem, no entanto,
percebemos que algumas ações realizadas por RGSA precisavam ser mediadas, pois
foram insuficientes, principalmente, quando ela buscou apenas uma fonte, que foi o
artigo sobre mobilidade urbana para fazer a redação. É importante salientar que mesmo
que a participante tivesse considerado a única fonte sobre mobilidade urbana como
suficiente para fazer produzir sua redação, ela precisava confrontar outras informações
para argumentar melhor suas posições, principalmente, no que tangia aos aspectos
políticos sobre mobilidade urbana. De fato, em relação à participante GRAT, do 9º ano,
RGSA, do 3º ano do ensino médio, revelou-se bastante experiente ao persistir em seus
objetivos, sabendo o queria, avaliando as fontes buscadas, mobilizando seus
conhecimentos prévios e questionamentos. Nesse ínterim, vem-nos uma preocupação:
estando a participante GRAT no 9º ano do ensino fundamental e tendo feito apenas
consultas com reproduções de página da Web chegará ao desenvolvimento de RGSA?
Acreditamos que nos três do ensino médio (e em toda trajetória como estudante,
aprendente), GRAT possa aprender e desenvolver-se significativamente. Com efeito,
reiteramos a concepção vigotskiana de que o indivíduo é um ser histórico-cultural e seu
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desenvolvimento acontece conjeturando os aspectos do meio, da cultura para
internalizá-los e é a aprendizagem que promove o desenvolvimento do sujeito, e na
relação aprendizagem-desenvolvimento é preciso intervenções na zona de
desenvolvimento proximal desse sujeito, no que ele já sabe e no que precisa saber.
Por fim, ao longo desta pesquisa nossas inquietações e preocupações foram e
continuarão sendo muitas, provocando-nos, cada vez mais, a investigar as ações, os
fenômenos e os contextos que envolvem a pesquisa escolar como processo que vise à
construção do conhecimento por alunos e professores. Desse modo, acreditamos que
este trabalho cumpriu seu objetivo geral que foi investigar como os estudantes de
escolas públicas pesquisam na Web, especificamente, na disciplina de Língua
Portuguesa. De fato, este trabalho foi de extrema importância, pois seus resultados
colaborarão significativamente na sistematização de práticas de ensino para a pesquisa
escolar.
Certamente, faz-se necessário continuar os estudos acadêmicos sobre como os
estudantes pesquisam, sobretudo, acompanhar as práticas docentes e as discentes
concomitantemente, participando e intervindo na aprendizagem e no desenvolvimento
dos nossos estudantes que precisam não só construir conhecimentos, mas tornarem
pessoas atuantes e reflexivas, capazes de mudanças.
E, finalizamos nossas considerações finais com um trecho da epígrafe deste
trabalho nas palavras de Paulo Freire: “[...] Volto a insistir na necessidade de estimular
permanentemente a curiosidade, o ato de perguntar, em lugar de reprimi-la”.
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ALUNOS SURDOS NO ENSINO MÉDIO: Aprendizagem de Libras e Português pelo
letramento visual em uma proposta bilíngue
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RESUMO: O ensino médio nas escolas públicas para os alunos surdos tem mostrado
grandes desafios em atender a metodologias específicas e especializadas de ensino,
principalmente quando analisamos o ensino de Língua Portuguesa (LP) e até mesmo da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Pensando-se em uma proposta bilíngue, propomonos a investigar como acontece a aprendizagem de LP e LIBRAS dos alunos surdos do
ensino médio em uma escola pública no interior do Rio Grande do Norte pelo
letramento visual. Para atingir esse objetivo, fazemos uso de uma metodologia
descritivo-exploratória para compreendermos esse processo de ensino com os alunos
surdos e professores de LP e LIBRAS em suas metodologias com e sem tecnologias. Além
disso, também propusemos caminhos que podem ser adotados nesse modo peculiar dos
alunos surdos de tentar perceber a intenção das práticas didáticas culturais/sociais por
meio da visão. Embasamo-nos nas discussões sobre os elementos multimodais (KRESS;
VAN LEEUWEN, 2006; RIBEIRO, 2013) multiletramentos (GNL, 1996; ROJO, 2013),
pedagogia visual (CAMPELO, 2007) e letramento visual (GNL, 1996; STOKES, 2002; ROJO,
2013). Nossos resultados, mesmo que ainda incipientes, apontam que o uso de
tecnologias em sala de aula, como o uso do projetor e de aplicativos de redes sociais
para smartphones, são potencializadores do aprendizado; há uma preocupação também
com metodologias que envolvam a realidade do aluno para as novas aprendizagens, que
vão desde o conhecimento da língua de sinais até mesmo práticas sociais em outros
ambientes para além da escola; a proposta de ensino bilíngue dá margem a
compreendermos a realidade escolar dos alunos surdos na escola, principalmente
quando vemos questões relacionadas ao ensino das duas línguas oficiais de nosso país.
Palavras-chave: Alunos surdos; Libras, Língua Portuguesa, Letramento Visual,
Bilinguismo.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como foco no ensino de LIBRAS e LP para alunos surdos
no ensino médio de uma escola regular no interior do estado do Rio Grande do Norte
pelo letramento visual e em uma proposta bilíngue e bicultural entre as línguas em
aprendizagem.
Busca-se compreender, neste trabalho, como acontece a aprendizagem de LP e
LIBRAS dos alunos surdos do ensino médio em uma escola pública no interior do Rio
Grande do Norte pelo letramento visual. Com a Lei nº 10.436/ 2002, que reconhece a
LIBRAS como língua oficial da cultura surda, a língua portuguesa, em sua modalidade
escrita, passa a ser vista como segunda língua do sujeito surdo, e é a partir dessa
modalidade que se tem acesso à escrita e à leitura, além de ser uma ponte para o
letramento visual que (deveria) acontece(r) na escola.
A LIBRAS apresenta estrutura própria, é realizada em uma modalidade gestovisual e “é o meio e o fim da interação social, cultural e científica da comunidade surda
brasileira” (QUADROS, 2006, p. 15) que, por mais que esta seja regulamentada como
segunda língua oficial do país (Lei 10.436/2002), ainda é bastante desconhecida por
muitos. Pensando em tal fato, como podemos pensar no uso da língua portuguesa pelos
sujeitos surdos, que estão imersos numa cultura majoritariamente multiletrada,
sobretudo em língua portuguesa?
Na prática, o que se vê é que o ensino de Língua Portuguesa nas escolas tende a
seguir o entendimento da Constituição Federal que a determina como oficial, relegando
à Língua de Sinais (LS) o segundo plano, mesmo reconhecida legalmente. Isso nos faz
pensar que a prática pedagógica hoje precisa dar conta dessa realidade, considerando
tanto as múltiplas culturas que se espraiam no território da sala de aula quanto dos
aspectos multimodais que constituem as línguas.
Por conta disso, neste trabalho, também buscamos investigar quais as
metodologias, os materiais didáticos e as tecnologias usadas pelos professores de Libras
e LP no ensino para os alunos surdos; e analisar as perspectivas dos alunos surdos sobre
as metodologias de ensino e aprendizagem de Libras e LP.
O ENSINO PARA SURDOS DE LÍNGUA MATERNA E SEGUNDA LÍNGUA
Para iniciar nossa discussão, partimos do pressuposto de que L1 é a língua
materna, a que primeiramente foi adquirida, e L2 é qualquer outra língua aprendida
depois da língua materna, como Língua portuguesa (LP). Muitos pesquisadores
argumentam da “língua adquirida de forma natural”. Podemos destacar ainda que a
criança surda de pais ouvintes ou mesmo pais surdos que não conhecem a LIBRAS esta
não é sua língua natural.
A língua brasileira de sinais, uma modalidade visual espacial, é a L1 para os
surdos. A língua portuguesa, modalidade oral-auditiva, é a L2. Os educadores
e pesquisadores passam a pensar a respeito da inclusão e da dificuldade dos
surdos em produzir textos e da leitura, e será necessária busca de recursos e
práticas pedagógicas para sanar essa dificuldade, determinada pela política
nacional de inclusão, o seja, criar metodologia adequada para aquisição da
L2; e assim, levar a mudanças para as práticas educacionais (...). (ALMEIDA,
2014, p. 27)
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No caso de surdos, é por meio da LIBRAS que as possibilidades cognitivas e
conceituais para designar e categorizar a realidade acontecem. É por meio da LIBRAS
que o surdo tem acesso à cultura, ao conhecimento e à integração social. Da mesma
maneira que os ouvintes têm a LP como primeira língua do país majoritária e, além disso,
se baseiam no aprendizado de outras línguas, as pessoas surdas ou com deficiência
auditiva vão ligar ao seu conhecimento da LIBRAS no aprendizado da LP, sua segunda
língua. Em outras palavras, o conhecimento de mundo e de língua elaborado na Língua
Brasileira de Sinais permitirá que os alunos surdos vivenciem práticas sociais que
envolvem a escrita e, deste modo, constituam o conhecimento da Língua Portuguesa
(PEREIRA, 2011). Portanto, seu desenvolvimento na Língua materna é considerado
primordial para o aprendizado da segunda Língua (língua oral), em sua forma escrita a
ser aprendida que seja na escola.
Em seu contexto de ensino, é preciso alfabetizar e letrar, primeiramente, o surdo
em LIBRAS, para que ele adquira habilidade visual na escrita da Língua portuguesa e ir
além de sua decodificação. Como se trata de um ensino que perpassa por elementos
multimodais, por conta da natureza constitutiva da LIBRAS, estamos falando, sobretudo,
de letramento visual.
O LETRAMENTO VISUAL E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
Compreender o sujeito surdo é primeiramente conhecer as suas manifestações
culturais, para isso, devem ser adotadas algumas perspectivas em relação à surdez, e
uma delas vemos com Skliar (1998) de se “optar pelo caminho em que a surdez é vista
como uma diferença política e uma experiência visual e, assim, pensarmos as
identidades surdas a partir do conceito de diferença, e não de deficiência” [Grifos
nossos]. Faz-se necessário pensar, dentro dessa proposta de ensino, o trabalho com
aspectos visuais, que apresenta grande relação ao que o letramento visual se propõe a
mediar.
Dessa forma, estar sensível a perceber a realidade do aluno surdo no ambiente
escolar é reconhecer a sua identidade cultural e sua língua natural, para, a partir dela,
desenvolvermos demais competências, como o caso de uma segunda língua. Pensar no
ensino para surdos como o caso da LIBRAS e da LP, por exemplo, é pensar em uma nova
realidade “educacional sensível às necessidades pedagógicas dos sujeitos surdos,
fazendo previsão de figuras profissionais novas e necessárias à educação de surdos”
(LACERDA; ALBRES; DRAGO, 2013, p. 78).
Veem-se dificuldades e falta de amparo em pesquisas que deem norte a um novo
olhar sobre os sujeitos surdos, distanciando-se de uma visão ainda arraigada da
sociedade em geral do sujeito surdo como coitado, incapaz e dentre outros para um ser
que merece ser respeitado e com plenos direitos de ensino. Nessa perspectiva, da não
produção oral ou não entendimento da LP em sua plenitude, pressupõe em uma
sociedade oral, a mudez ou mesmo pressupõe “ausência de pensamento ou, pelo
menos, pressupõe que o surdo não tem o que dizer” (LOPES, 2007, p. 51).
Percebe-se hoje que “os alunos surdos precisam tornar-se leitores na língua de
sinais para se tornarem leitores na língua portuguesa.” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p.
26). Dessa forma, a produção textual dos alunos deve ser primeiramente trabalhada em
consonância com os aspectos de sua cultura e língua, sendo necessária essa
compreensão para o ensino de alunos surdos.
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A aprendizagem do aluno surdo da língua deve dar a ele a possibilidade de
tornar-se cidadão e compreender seu posicionamento social de forma clara (LINS;
MARTINS, 2015). Tendo em vista que os meios de informação e interação, como no caso
da internet, apresentam uma gama de elementos muito ricos e concatenados, tais
como: vídeos, chats, animações e dentre outros juntos, que produzem mais significados
do que isoladamente apresentados.
Na educação de surdos como um sujeito visual, Skliar (1997) afirma que, por
meio de elementos visuais, os conhecimentos seriam adquiridos com mais facilidade. É
com essa perspectiva que assumimos que textos multimodais podem auxiliar na
educação de surdos. Gesueli e Moura (2006, p, 120) atentam para a importância de “se
conceber o letramento na surdez como um processo multimodal”.
Em seu conceito, “Multimodal é o gênero que apresenta a materialização em
mais de uma forma. Nessa direção, um texto multimodal é caracterizado por uma
apresentação textual que envolva palavras, imagens e sons, por exemplo” (FIGUEIREDO;
GUARINELLO, 2013, p. 179). Então, esses textos são construídos utilizando mais de uma
modalidade, ou modos semióticos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), como as imagens,
sons, laytout, tipografia, cores etc. Para esta pesquisa aqui, vamos nos limitar apenas ao
modo imagético.
Assim, por letramento visual entende-se como “um grupo de competências que
permite que os seres humanos possam discriminar e interpretar ações, objetos e/ou
símbolos visuais, naturais ou construídos, que eles encontram no meio ambiente”
(STOKES, 2002, p. 12). Trata-se de uma percepção ampla de letramento visual, que vai
ao encontro dos novos estudos do letramento e dos multiletramentos (GNL, 1996;
ROJO, 2012).
Neste sentido, sugere-se uma outra abordagem na forma de comunicação entre
os sujeitos surdos em sala de aula por meio de multiletramentos, ligando essa
concepção ao contexto da surdez. O uso de elementos como a utilização de adaptações
visuais, como gravações de vídeos do youtube, teatro visual, gifs, desenhos animados,
textos adaptados e traduzidos visualmente e tantos outros derivados podem ser usados
como uma outra abordagem, ainda pouco explorada em sala.
Ao vermos essas concepções, estamos querendo aliá-las a uma proposta
bilíngue, e falar de bilinguismo é mais do que apenas a imersão e aprendizado de duas
línguas; é, antes de tudo, uma garantia de direitos, pois “consiste em reconhecer a
coexistência de duas línguas ao redor da criança surda e do direito que esta tem de
adquirir uma língua natural e também aprender a língua oficial do país (Língua
Portuguesa, no caso do Brasil) como uma segunda língua.” (SLOMSKI, 2012).
Nesse aprendizado não só de duas línguas, mas também de culturas e relações
comunicativas na sociedade, o ser surdo passa por diversos lugares sociais desde a sua
invisibilidade ou mesmo a sua falta de reconhecimento como um ser social. Dessa forma,
a comunicação como em qualquer outra língua passa a ser instrumento de cidadania e
de despertarmos empatias.
METODOLOGIA
A pesquisa realizada tem cunho descritivo-exploratório objetivando com esse
tipo de pesquisa proporcionar maior familiaridade com o problema (GIL, 2008), e
também descrever as características de determinadas populações ou fenômenos (idem,
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2008) tendo em vista que a realidade do campo de pesquisa a ser realizado o trabalho
ainda carece de muitas pesquisas na área. Quanto aos procedimentos técnicos da
pesquisa, se caracteriza como quanti-qualitativa.
O universo da pesquisa compreende uma escola da rede pública do interior do
estado do Rio Grande do Norte que possui alunos surdos no ensino médio regular e
presencial, e segundo o IBGE (2010), no estado temos mais de 4.879 surdos, assim,
pensar no ensino para essa população foi o que nos motivou, voltando nosso olhar para
o ensino médio. Os sujeitos da pesquisa são quatro, sendo dois professores (um de
LIBRAS e um de Língua Portuguesa) e dois alunos.
O corpus desta pesquisa será constituído principalmente por dois grupos, em
consonância e em resultado aos objetivos específicos deste trabalho. Para o primeiro
grupo, que é de (1) investigar quais as metodologias, materiais didáticos e tecnologias
usadas pelos professores de Libras e LP no ensino para os alunos surdos, foram usadas
entrevistas semiestruturadas com os professores tanto de Libras quanto de Língua
Portuguesa.
Para o segundo grupo que se caracteriza por (2) analisar as perspectivas dos
alunos surdos sobre as metodologias de ensino e aprendizagem de Libras e LP, foi feito
uso de questionário em Libras além de ter a presença dos pesquisadores fluentes nessa
língua. Com base nesses dados do primeiro e segundo grupo, sugerimos alguns
caminhos que podem ser adotados nesse modo peculiar dos alunos surdos de
experimentar e despertar sua curiosidade e tentar perceber a intenção das práticas
didáticas culturais/sociais por meio da visão. É salutar lembrar que todos os sujeitos
desta pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), estando
cientes, portanto, da natureza científica do estudo.
ANÁLISE DOS DADOS
Buscamos nesta seção apresentar nossas reflexões e achados sobre o campo
investigado. Tendo como foco os objetivos específicos, apresentamos as discussões para
cada um deles, para os professores de Língua Portuguesa e Libras usou-se de entrevista
semiestruturada.
Visamos identificar como os professores concebem o ensino de LP e de Libras
para os alunos surdos em suas aulas, uma vez que acreditamos que essa perspectiva é
fundamental para que pensem em adotar perspectivas para um ensino específico e
especializado para os alunos surdos como o caso da compreensão da experiência visual
do aluno, como também da intercambialidade entre as línguas e culturas que os
professores de ambas as disciplinas trabalham em sala de aula.
Professora de LP
Dessa forma, a entrevista com a professora de Língua Portuguesa dos alunos
surdos se deu em saber: 1 - Na perspectiva da aprendizagem do aluno surdo, como você
avalia?; 2 - Quais as metodologias aplicadas para auxiliarem os alunos surdos?; 3 - Existe
dificuldade frente ao ensino para alunos surdos? Quais são os procedimentos faz para
diminuir essas dificuldades?; 4 - Quais materiais visuais ou tecnologias vocês usa no
ensino de LP?; 5 - O que você acha da relação da Libras na aprendizagem da LP pelo
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aluno surdo? e; 6 - Como você aplica as avaliações de disciplina para com alunos surdos?
Igual a todos ouvintes? Alguma adaptação visual?
A professora de LP da escola investigada foi muito solícita ao nos receber, a
mesma ensina aos três alunos surdos matriculados na escola de ensino médio, em que
todos estão no 1º ano do Ensino Médio. A primeira pergunta sobre como a mesma avalia
a aprendizagem do aluno surdo, a professora de LP nos fala:
Tudo ainda é muito novo para mim enquanto professora, mas acredito que primeiro devemos
conhecer o aluno, saber seu nível de alfabetização para depois avaliá-lo. (Professora de LP,
2018)

Percebe-se na fala da professora, uma atenção para os níveis de formação do
aluno surdo, sendo bastante louvável tal perspectiva, mesmo quando se considera que
o aluno surdo está no EM, a mesma acredita que é importante saber os níveis de
alfabetização/conhecimento do aluno na língua para a posteriori avaliá-lo.
Ao perguntarmos sobre quais metodologias a mesma usa para facilitar a
aprendizagem de LP dos alunos surdos, a professora nos fala que
Estou tentando resumir os conteúdos para auxiliar na hora de repassá-los. Além disso, procuro
conhecer alguns sinais de libras, para facilitar na comunicação. Mas tudo ainda está em fase
inicial. Confesso que sei muito pouco. (Professora de LP, 2018)

Como nos primeiros questionamentos, percebe-se uma reflexão por parte da
professora que sempre admite sua limitação e que está em fase de aprendizagem,
mesmo assim, entrevemos na nossa análise como a professora mostra-se dedicada a
aprender, inclusive sempre questionando ao professor de Libras como pode melhorar a
sua aula. Todavia, acreditamos que a estratégia de resumir os conteúdos parece não ser
uma boa saída para a aprendizagem plena, acreditamos que é preciso que se pense em
outras estratégias para o ensino de forma que todos os alunos possam ter acesso aos
conteúdos.
Assim, os questionamentos sobre as dificuldades enfrentadas e como dirimi-las
caminhou por uma vertente que é recorrente no ensino de alunos surdos, como a falta
de formação e preparo do ambiente escolar, como vemos em sua fala:
Existem diversas. Falta de preparo para nós professores. As turmas, normalmente não buscam
uma comunicação com os colegas surdos entre outras. No momento, quem mais me auxilia
são os intérpretes de libras que estão presentes nas aulas. [Grifos nossos].

Percebemos que muitas vezes o elo entre os alunos surdos e os professores e
demais colegas de sala é pelo Tradutor/Intérprete de Libras, que muitas vezes
percebemos como uma figura de intercâmbio entre as línguas e culturas, principalmente
quando estamos falando do sala de aula regular inclusiva.
Provocamos também na entrevista reflexões sobre as especificidades no ensino
de alunos surdos, em que perguntamos à professora quais seriam os materiais visuais
ou tecnologias que a mesma usava no ensino de LP, assim ela nos mostra:
Trabalhamos a charge, as tirinhas, a linguagem mista; a fim de minimizar minhas dificuldades
no repasse dos conteúdos. Até porque nesse bimestre o assunto favoreceu um pouco:
linguagem, comunicação, etc. (Professora de LP, 2018) Grifos nossos.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

26

Dentro da perspectiva da professora, podemos entrever uma série de elementos
que vão desde a concepção de materiais que estimulem a experiência visual do aluno
até mesmo como compreende o ensino de LP para os alunos surdos, uma vez que a
mesma nos apresenta elementos que envolvem diversas práticas de letramentos tais
como as tirinhas que envolvem diversos elementos semióticos, como os desenhos, cores
e formas, a sequência lógica tanto da disposição dos quadros, quanto dos balões de fala.
Assim ajudando os alunos surdos a compreenderem nesse meandro de semioses.
Investigamos também a opinião da professora no que se trata do ensino de LP
em conjunto com o ensino de Libras, assim a mesma nos falou: “Creio ser de
fundamental importância. Normalmente quando o aluno surdo domina Libras, ele tem
mais facilidade para aprender LP.” (Professora de LP, 2018). Mostra-se com a afirmação
da professora o quanto a aprendizagem da primeira língua, a Libras, é fundamental para
o ensino-aprendizagem de segunda língua, o português.
No último questionamento, abrimos margem para saber como a mesma concebe
a presença dos alunos surdos em uma sala mista - com ouvintes e surdos - assim ela nos
disse que “até o momento, todas as atividades cotidianas têm sido iguais aos outros.
Porém sei que devemos adaptar, pois percebo uma dificuldade enorme quando se trata
de interpretação textual.” (Professora de LP, 2018). Nesse caso, a professora nos fala da
importância da adaptação dos materiais em sala para os alunos surdos, principalmente
quando se refere a interpretação textual.
Uma vez que todo o processo educacional do aluno surdo parte de algum
conhecimento de mundo, é preciso que se pense em formas de ajudá-lo a manifestar
conhecimento e expressão, como o caso da aquisição da Libras que para muitos, nem
sempre acontece numa fase pueril.
Professor de Libras
Partimos para a entrevista com o professor de Libras, em que perguntamos
sobre: 1- Qual a importância da Libras para seu trabalho com alunos surdos?; 2 - Como
é sua prática pedagógica com alunos surdos?; 3 - Quais seus procedimentos ao processo
de letramento visual em relação aos alunos surdos?; 4 - Existe algum material didático
de Libras dentro da escola?; 5 - Na relação do ensino de Libras, como trabalha suas
estratégias para alunos surdos? e; 6 - Como você define a importância de um professor
fluente em LIBRAS, além de ensino?
Saber da importância da Libras para os alunos surdos foi nosso primeiro
questionamento para o professor surdo que nos salienta que:
Há um papel importante de ensino de Libras com alunos surdo, pois é a língua materna de
surdos como a primeira língua que é Libras a qual os surdos recebem todas as informações
através de percepção visual que desenvolve sua comunicação, promovendo uma interação
entre os demais através da Libras. (Professor de Libras, 2018)

O professor de Libras salienta a necessidade do ensino de primeira língua para
os alunos surdos, inclusive nos disse da importância da aquisição de linguagem, da sua
língua materna para que possa adquirir qualquer um outro conhecimento, como o caso
da LP, como a professora de LP nos relatou.
Continuamos a entrevista com afinco de saber quais as estratégias/práticas
pedagógicas com os alunos surdos nas aulas, assim, o professor nos fala que sua prática
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...se consolida na inserção dos alunos surdos em classes comuns e no atendimento educacional
especializado, no contraturno, ambos voltados para o uso da Libras como primeira língua, e
também da Língua Portuguesa como segunda língua em sua escrita, além de aprenderem
palavras, ensinando através de Libras em vários aspectos, como curso, o acesso a todos os
conteúdos, as tecnologias de informação e comunicação, atividade pedagógica, instrumental,
dialógica e de conversação. (Professor de Libras, 2018).

Com a fala do professor, podemos ver que várias estratégias estão sendo
tomadas quando se trata do ensino de Libras, que passa não somente a englobar essa
língua, mas oferta uma metodologia de ensino bilíngue, quando traz aos alunos
conhecimentos em Libras de outros assuntos, como o caso das palavras em LP.
Dentro dos processos que desenvolvem eventos que oportunizam letramentos
visuais em relação aos alunos surdos, o professor nos fala que: “Apesar de ter pouco
recurso material existente na escola, realizei atividades adaptadas com procedimento
contido nas todas as imagens e trabalhei todos os conteúdos adquiridos a partir das
explicações em Libras.” (Professor de Libras, 2018).
Dessa forma, podemos ver que o processo educacional do aluno perpassa por
diversas estratégias. Estratégias essas, muitas vezes os próprios professores têm de
criar, como jogos didáticos, mesmo que se tenham computadores, projetores e
materiais impressos, feitos pelo professor. Assim, salienta o professor que
Existe pouco recurso didático na escola, o que encontrei mesmo é o dicionário de Libras, apenas.
O que mais necessitam são de recursos bilíngues, visuais, concretos ou práticos, que
possibilitem o acesso do aluno surdo ao conteúdo em igualdade de condições com relação aos
demais alunos. (Professor de Libras, 2018).

Recursos bilíngues, visuais, concretos ou práticos são as estratégias apontadas
pelo professor de Libras, que pensa que é possível os alunos surdos estarem em pé de
igualdade aos alunos ouvintes desde que possam ter metodologias que os possibilite
isso. Pensando dessa forma, o professor de Libras nos fala sobre o ensino de Libras, e
como trabalha suas estratégias para alunos
No ensino de Libras, trabalho de expressão e comunicação visual realizando suas atividades
adaptadas por vários recursos visuais, como exercícios visuais, jogos didáticos, dinâmicas,
práticas dialógicas e provas adaptadas em Libras, assim serão melhores desenvolvimentos
cognitivos para aprendizagem dos alunos surdos, apesar de eles terem aprendizados de Libras
por pouco tempo. (Professor de Libras, 2018) - Grifos nossos.

No ensino de Libras podemos entrever que o professor usa de vários mecanismos
para a aquisição de linguagem e até mesmo para a produção e expressão em Libras,
quando usa da especificidade do aluno surdo, como o caso da experiência visual para se
fazer entender, mesmo que os alunos ainda não tenham um bom conhecimento em LS
para as aulas.
O mesmo nos fala da importância de elementos imagéticos para uma
aprendizagem eficaz que qualquer conhecimento para o aluno surdo, que perpassam
até as línguas, um desses elementos é o uso de classificadores, que não necessariamente
se enquadram como sinais, mas são usados como estratégias visuais de compreensão
de algum léxico.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

28

Finalizamos com o professor de Libras perguntando se o mesmo acha necessário
haver no ensino de Libras um professor fluente em Libras, não necessariamente só
focando no ensino e ele nos diz que
A presença do professor fluente de Libras é importante e contribui na formação de
conhecimento em sua primeira língua de surdos no ensino, facilitando a comunicação,
compreensão e acompanhamento de conteúdos nas aulas, assim como a cultura de ouvinte em
relação de Língua Portuguesa. (Professor de Libras, 2018).

Dessa forma, poder dar provimentos e estratégias de ensino na língua materna
do aluno surdo, para que ele possa aprender novos conhecimentos é o que salienta o
professor de Libras. Pois acredita que o professor tem maior conhecimento do aluno
surdo faz com que o mesmo possa ajudar na comunicação, compreensão e
acompanhamento dos conteúdos nessa relação entre culturas na sala de aula.
Alunas surdas
Por fim, realizou-se um questionário com duas alunas surdas da escola que
passam por estes dois professores que falamos acima. Em vista disso, procuramos
apresentar como as alunas reagiram ao questionário, que contava com imagens, além
da aplicação pelos pesquisadores fluentes em Libras, sendo apresentados os recursos
imagéticos e o uso da Libras.
As alunas surdas A e B são irmãs e as mesmas estudam na mesma série, 1º ano
do EM da escola pública investigada. Usamos de várias estratégias para conseguir as
respostas do questionário aplicado em que tinham seis perguntas, que fizemos com o
intuito de podermos verificar se os elementos visuais e até mesmo multimodais
fortalecem para a compreensão das línguas em pesquisa, Libras e LP.
Ao perguntarmos sobre os materiais tecnológicos usados pelo professor de LP,
dispomos de várias imagens tais como essas abaixo e pedimos para que as mesmas
pudessem apontar quais materiais elas viram a professora usar:

Figura 1 - Elementos usados nas aulas de língua portuguesa
Fonte: Elaboração própria.

https://teachingsexed.com/2014/10/27/using-audio-visual-material-in-the-sexualityeducation-classroom/
A aluna A nos apontou9 principalmente para o projetor de slides (datashow) e
disse que gostava muito de ver as imagens e decorar as palavras que via com as imagens.

9

A - ELA FALOU USAR DATASHOW, GOSTO DE BOM VER IMAGEM EU DECORAR PALAVRA
E IMAGEM (Glosas)
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Assim como aluna B que nos fala10 de mesmo modo sobre essa relação das imagens com
as palavras em aprendizado.
Na aprendizagem de LP apresentamos duas atividades, uma que consistia em um
texto em LP sem nenhum recurso de imagem e outro com quadrinhos e produção
textual como podemos ver nas imagens abaixo:

Figura 2 - Produção textual com/sem elementos imagéticos
Fonte: Elaboração própria
http://www.uc.pt/tomenota/2012/janeiro_2012/20111227
https://br.pinterest.com/pin/27725353937180810/

Nesta pergunta, tivemos como objetivo saber se realmente a hipótese de que o
uso de imagens nas atividades com os alunos surdos é facilitadora de aprendizagem,
assim, com as respostas das alunas surdas colaboradoras com a pesquisa vemos que A
diz11 ser mais interessante ver as histórias em quadrinhos junto com os vocábulos em
aprendizado, mesmo que treine pouco a escrita. Assim como a aluna B, sinaliza12 que
entende de forma mais clara quando a história vem com imagens.
Mostra-se, dessa maneira, como as estratégias de ensino para surdos podem ser
pensadas para a comunidade escolar como um todo. Sobre as atividades em sala de aula
de maneira geral, perguntamos sobre o tradutor/intérprete em sala de aula como se
constituía, pedindo para que as mesmas falassem da relação professor –
tradutor/intérprete – aluno. Apresentamos três imagens, como pode ser visto abaixo:

Figura 3, 4, 5 - Relação professor - tradutor/intérprete - aluno surdo
Fonte: Elaboração própria
https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=769&tbm=isch&sa=1&ei=4byWrnrBcaFwQT2mp6gCA&q=professor+surda+sala+de+aula&oq=professor+surda+sala+de+aula&gs_l=ps
y-ab.3...3240.7961.0.8027.17.14.1.0.0.0.234.1903.0j7j3.10.0....0...1c.1.64.psyab..7.0.0....0.kFccSFmJT7U#imgrc=qOV8cqF4b3cbmM:

10

B - TAMBÉM EU DECORAR PALAVRA E IMAGEM (Glosas).
A - GOSTO VER HISTÓRIA DE QUADRINHOS JUNTO VOCABULÁRIOS, EU TREINAR
POUCO ESCRITA. (Glosas).
12
B - GOSTO VER HISTÓRIA DE QUADRINHO MAIS CLARO IMAGEM. (Glosas).
11
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A aluna A nos fala13 que a sala de aula tem a presença do tradutor/intérprete de
Libras que acompanha a sinalização do que é falado pelos professores que não sabem
Libras, e acredita ser mais eficiente o trabalho do tradutor/intérprete em sala, assim
como a aluna B, que também concorda. Percebeu-se na entrevista que ainda não se tem
consolidadas as atribuições dos papéis sociais dentro da escola, como a do
tradutor/intérprete de Libras e do professor, sendo pensado pelas alunas que o tradutor
é quem está ensinando os conteúdos.
Um outro questionamento que fizemos às alunas foi sobre o uso de recursos
visuais e até mesmo de tecnologias na sala de aula na aprendizagem de Libras e de LP.
Perguntamos quais elementos ajudam mais na aprendizagem dessas línguas, em que
mostramos: aplicativo de tradução LP ←→ Libras; materiais visuais, como placas e; livro
didático de LP. Dessa forma, as alunas responderam que o elemento que as ajuda mais
é o aplicativo de tradução em conjunto com o celular como um todo para a
aprendizagem de novas palavras

Figuras 6, 7, 8 - Elementos que ajudam na aprendizagem de LP e de Libras
Fonte: Elaboração própria.
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,2/2015/06/30/interna_tecnologia,583910/tecnologiaajuda-deficientes-auditivos-a-melhorar-comunicacao-com-o-mundo.shtml
https://www.extra.com.br/livros/didaticos/ensinomedio-portugues/linguagens-literatura-producao-detexto-gramatica-portugues-ensino-medio-volume-1-william-roberto-cereja-e-thereza-cocharmagalhaes-134553.html

A aluna A nos informou14 que, quando não conhece alguma palavra, ela usa o
celular para procurar e saber o significado em Libras usando o aplicativo de tradução em
Libras Hand Talk, para conseguir aprender tanto em Libras quanto em LP. Assim como a
aluna B15, que também gosta de aprender palavras novas, inclusive quando acorda é a
primeira coisa que faz, procurar palavras e sinais que ainda não sabe.
Um outro questionamento que procuramos saber é se, quando os alunos têm
nas aulas de LP textos com imagens, isso facilita a sua aprendizagem. Assim foi usado
como exemplo o trabalho de uma fábula, como se pode ver na figura abaixo:

13

A - SALA DE AULA TER INTÉRPRETE ACOMPANHAR SINALIZADOS, PROFESSORA NÃO
SABE LIBRAS.
14
A - SE NÃO CONHECER ALGUMA PALAVRA, VOU PROCURAR CELULAR USAR HAND
TALK CONSEGUIR APRENDER LIBRAS-PORTUGUÊS. (Glosas)
15
B - TAMBÉM GOSTO DE ACORDAR APRENDER LIBRAS-PORTUGUÊS PROCURAR
CELULAR. (Glosas)
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Figura 9 - Produção textual com imagens
Fonte: https://metaforas.com.br/

As alunas falaram que, muitas vezes, quando são apresentadas as produções
textuais com elementos imagéticos, parece que desperta o interesse delas de uma
forma realmente intensa, fazendo com que possam ligar as informações ainda
desconhecidas com a imagem que é criada por esse significante. Assim, a aluna A relata16
que, ao tentar ler o texto, entende pouco, mas, ao ver mais imagens, consegue entender
os sinais e palavras juntos para a produção textual, mesmo que sua escrita do português
seja pouca. A aluna B, concorda.
CONSIDERAÇÕES (SEMI) FINAIS
Nossos resultados, mesmo que ainda incipientes, apontam o uso de tecnologias
em sala de aula, como o uso do projetor e de aplicativos para smartphones, que se
mostram como potencializadores do aprendizado das duas línguas.
É perceptível que há uma preocupação também com metodologias que
envolvam a realidade do aluno para as novas aprendizagens, que vão desde o
conhecimento da língua de sinais até mesmo práticas sociais em outros ambientes para
além da escola.
A proposta de ensino bilíngue dá margem a compreendermos a realidade escolar
dos alunos surdos na escola, principalmente quando vemos questões relacionadas ao
ensino das duas línguas oficiais de nosso país, tanto nas aulas de LP quanto nas aulas de
Libras, uma vez que toma como base as duas línguas como parceiras.
Dessa forma, mesmo com o trabalho em andamento, acreditamos que podem
ser adotadas algumas estratégias para o ensino de LP e LIBRAS para surdos que
valorizem o caráter da experiência visual do aluno surdo, que podem ser adotadas para
o ensino não somente de LP e LIBRAS, mas também para uma proposta de ensino
bilíngue que use o letramento visual, como metodologias de ensino nessa proposta e
produção de material didático que tenha as especificidades do aluno surdo atendidas.
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DISCURSOS SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NAS MÍDIAS
DIGITAIS

Emanuele Vitória de Oliveira Leite17
Pollyana Raquel de Morais Arcanjo18
Francisco Vieira da Silva19

RESUMO: Partindo da tese de que a popularização das mídias digitais exerceu um papel
nuclear nas (re)configurações dos modos de ensinar e de aprender, neste trabalho
temos como objetivo analisar os discursos sobre o ensino e a aprendizagem de língua
inglesa em redes sociais e em plataformas de postagem e compartilhamento de
conteúdo audiovisual, com o intuito de investigarmos como nessas materialidades
verbo-visuais e imagéticas constroem-se determinadas representações a respeito do
ensinar e do aprender inglês. Para tanto, tomamos como corpus cinco postagens de uma
página do Facebook, intitulada “Inglês da depressão”, bem como dois vídeos do canal
de Carina Fragozo e dois vídeos do canal de Mairo Vergara, ambos hospedados no
YouTube. Objetivamos pensar, a partir da análise desse corpus, em possíveis implicações
que o acesso a tal material, por alunos da escola básica, do ensino médio, em especial,
pode gerar na aprendizagem da língua inglesa como língua estrangeira. Como aparato
teórico, este estudo ampara-se, principalmente, nas considerações de Foucault (2010)
a respeito do discurso e do enunciado, de Leffa (2016) acerca do ensino de línguas
estrangeiras via plataformas digitais, bem como de Grigoletto (2010) e Siqueira (2011)
sobre as representações em torno do ensino e da aprendizagem de inglês, dentre outros
autores. Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa segue um viés descritivointerpretativo, cuja abordagem é qualitativa. Os resultados da análise permitem-nos
entrever que os discursos sobre o ensino e a aprendizagem de língua inglesa ratificam
representações segundo as quais aprender inglês é condição precípua para o sucesso
pessoal e profissional e que o ensino mediado por tais plataformas mostra-se bastante
pontual em questões específicas da gramática da língua inglesa, não abarcando
habilidades mais amplas e essenciais para que o aprendiz seja proficiente no idioma em
questão.
Palavras-chave: Discurso. Língua Inglesa. Ensino médio. Mídias digitais.
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INTRODUÇÃO
É bem verdade que vivemos um período em que a tecnologia nos proporcionam
inúmeras facilidades, sejam elas no comércio, na comunicação, ao acesso instantâneo
a informação e em especial, na educação. Hoje, a quantidade de sites e cursos online
que ajudam no desempenho escolar é bastante variada, uns confiáveis, outros não. Em
meio a esse mar de ensinamentos e informações, temos as línguas estrangeiras,
principalmente a Língua Inglesa, cobiçada por ser a língua franca.
Atualmente, temos numerosos aparatos via web que nos permitem ter contato com
a língua inglesa e que também nos auxiliam na sua aquisição. A Língua inglesa é a mais
almejada, encontra-se em uma posição superior as demais, haja vista que é considerada
como franca, isto é, a língua utilizada nas interações entre falantes, como uma língua
“em comum” para todos, sendo assim, utilizam-se desta língua visando a comunicação.
É importante frisarmos a sua importância, pois é com ela que conseguimos fazer
contato com outras pessoas que não possuem a nossa língua como língua materna (L1)
e nem como segunda (L2), mas que se comunicam através da língua inglesa.
Em meio a estes numerosos recursos disponíveis nas mídias digitais, podemos
destacar diferentes modelos de aprendizagem e concepções de discurso a respeito da
língua inglesa. O primeiro grupo aqui abordado ensina com clareza e objetividade,
usando métodos próprios para o ensino de uma segunda Língua (L2), levando em
consideração e explorando as quatro habilidades específicas da língua (listening,
speaking, reading, writing). Conseguimos perceber que este grupo aplica sua
metodologia centrada no ensino e isto é abordado com seriedade. Diferente do segundo
grupo, em que o ensino se dá único e exclusivamente através de uma formação
discursiva voltada para o humor e entretenimento dos que lhe acompanham.
Vale ressaltar que esse grupo não tem como objetivo o ensino, mas ele acontece de
forma natural, pois nem o criador da postagem, nem o leitor percebem que estão
exercendo tal função, fazendo com que o ensino ocorra de forma esporádica. O terceiro
grupo também aborda as questões de ensino da língua de forma cuidadosa e
comprometida com a aprendizagem dos seus alunos, este também retém traços
humorísticos, atraindo o seu público não somente pelo desejo e/ ou necessidade da
aquisição da língua, mas também por tornar a língua alvo (LA) algo cativante, utilizandose de diferentes metodologias para diferentes públicos.
Nesse trabalho, estudaremos e apresentaremos melhor todos esses grupos com o
objetivo analisar os discursos sobre o ensino e a aprendizagem da L2 presentes no
conteúdo audiovisual ou escrito, com o intuito de investigarmos como nessas
materialidades verbo-visuais e imagéticas constroem-se determinadas representações
a respeito do ensinar e do aprender inglês.
Para tanto, tomamos como corpus quatro postagens de uma página do Facebook,
intitulada “Inglês da depressão”, bem como dois vídeos do canal de Carina Fragozo e
dois vídeos do canal de Mairo Vergara ambos hospedados no YouTube. Objetivamos
pensar, a partir da análise desse corpus, em possíveis implicações que o acesso a tal
material, por alunos da escola básica, do ensino médio, em especial, pode gerar na
aprendizagem da língua inglesa como língua estrangeira.
Como aparato teórico, este estudo ampara-se, principalmente, nas considerações
de Foucault (2010) a respeito do discurso e do enunciado, de Leffa (2016) acerca do
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ensino de línguas estrangeiras via plataformas digitais, bem como de Grigoletto (2010)
e Siqueira (2011) sobre as representações em torno do ensino e da aprendizagem de
inglês Harmer (2012) e Freeman (2008).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Métodos no ensino da língua inglesa
Segundo Harmer (2012), há várias maneiras diferentes de se ensinar uma
segunda língua (L2). Mas além de pensar em como ensinar uma L2 precisamos também
pensar em como se aprende. Muitos acreditam que seja se expondo totalmente a língua,
se possível indo até os países que a falam. Mas a verdade é que há casos particulares
para cada estudante. Alguns aprendem a língua sem muito esforço, outros educadores
acreditam que crianças não estão preparadas para aprender a língua, devido sua idade
e o estudo da gramática, também é levado em consideração à quantidade e a
diversidade de atividades feitas pelo aprendiz. Para tanto, apresentamos a seguir os 8
(oito) métodos mais utilizados para o ensino e aprendizagem da língua inglesa.
O Grammar Translation Method (método de gramática e tradução) foi usado durante
muitos anos, é considerado um clássico, pois foi o primeiro a ser usado no ensino de línguas.
(Chastains, 1988 apud Freeman, 2008). Como o próprio nome indica, busca ensinar inglês
através da gramática e tradução da língua alvo para a língua nativa do estudante. O que resulta
no sucesso de uma aprendizagem focada em regras gramaticais, que desenvolve muito bem as
habilidades de ler e escrever. Em contra partida, as outras habilidades, como falar e ouvir a
língua de forma que venha a entender não se desenvolvem tão bem (FREEMAN, 2008).
Ao contrário do método de ensino anterior, O método direto (The Direct
Method), tem como principal característica o fato de não falar a língua nativa dos
estudantes. O método busca abordar a língua alvo diretamente, sem a tradução para a
L1 dos aprendizes. As aulas são totalmente ministradas na língua alvo através
de situações baseadas na vida real. No caso do aluno não entender alguma palavra o
professor usa de artifícios como desenhos para mostrar o significado da palavra, mas
nunca uma tradução direta. Quanto à gramática, esta deve ser apresentada aos poucos
para o estudante, neste método a conversação e desenvoltura oral recebem mais
atenção (FREEMAN, 2008).
O Método Áudio-Lingual (The Audio-Lingual Method), assim como o método
direto, é uma abordagem baseada na oralidade, onde a lingual nativa do aprendiz não é
usada em sala de aula, para que essa não interfira na L2. O Método ensina os alunos
através do uso de frases padrões gramaticais. Existe uma forte linha da psicologia que
ver no presente método uma forma de os aprendizes superarem os hábitos de sua língua
natal e formar os novos hábitos necessários para serem falantes da língua-alvo. Para
chegar a uma compreensão do que é o método. Uma característica interessante do
método é que o aluno deve imitar o que o professor falou, sendo assim o professor deve
se esforçar para oralizar bem (FREEMAN, 2008).
No método Silent Way (traduzido literalmente como “caminho silencioso) o
aprendizado da L2 é vista como um processo no qual os alunos formulam regras sobre
a língua aprendida sem muita ajuda do professor, apenas através de um grande esforço
mental. Essa é uma característica importante desse método, ele baseia-se na percepção
e sentimento dos alunos. Os estudantes são incitados a desenvolver seus próprios
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'critérios internos' para a correção, para garantir que eles respondam por sua própria
produção na língua alvo, sendo ele o responsável pela construção do seu aprendizado.
o silêncio do professor os obriga a se ajudarem, para isso eles precisam ter
autoconfiança. Fichas com cores, ou sinais que representem sons ou palavras são
constantemente usados. As quatro habilidades se reforçam mutuamente (FREEMAN,
2008).
O método Desuggestopedia baseia-se basicamente na preparação de um bom
ambiente para o aprendizado da língua alvo. O ambiente de estudo deve ser relaxante
e confortável. Pôsteres com informações gramaticais são dispostos pela sala e trocados
periodicamente para incitar a aprendizagem através de estímulos externos
mutuamente (FREEMAN, 2008).
Quanto ao Community Language Learning, Freeman (2008) afirma que há uma
preocupação além da aprendizagem para o ensino efetivo, é levado em consideração os
sentimentos do aluno com relação à aprendizagem, como o medo e a insegurança.
Sendo assim, o professor não devera ser uma figura autoritária e ameaçadora, a
interação e confiança deve acontecer tanto entre o professor e o aluno quanto alunos
entre si. As limitações dos estudantes também devem ser uma questão levada em
consideração no momento da avaliação e os alunos devem estar sempre bem avisados
e informados sobre as atividades em sala para que se sintam seguros. Esse método visa
à comunicação e expressão oral. Ao contrário de alguns métodos, a L1 pode ser usada
como apoio pelos alunos.
Até agora vimos métodos que fazem o aluno falar a língua alvo desde o primeiro
encontro. Freeman (2008) diz que O Total Physical Response é diferente. Primeiro buscase o entendimento da língua-alvo e depois a produção, funcionando de forma
espontânea. Um dos enfoques desta abordagem é a aprendizagem prazerosa da língua,
o movimento corporal é um grande recurso para ajudar na compreensão. Muitas
estruturas são aprendidas e praticadas através de comandos. Quando os alunos já
repetiram uma série de comandos, eles então passam a demonstrá-los ao resto da
turma. Após terem domínio de uma série deles, os alunos aprendem a lê-los e escrevêlos. Quando os alunos já estão dominando esses comandos o professor acrescenta um
novo. “É muito importante que os alunos se sintam bem-sucedidos. Sentimentos de
sucesso e baixa ansiedade facilitam o aprendizado.” (FREEMAN, 2008).
Communicative Language Teaching (Ensino da Linguagem Comunicativa) tem
como meta facilitar a capacidade de comunicação dos alunos. Não basta ter um domínio
genérico da língua alvo, pois com isso não se pode construir uma comunicação que de
fato acontece no dia a dia. Para tanto, os professores devem focar em atividades que
envolvam uma comunicação espontânea. Sendo assim, a L2 é usada primordialmente
para comunicação em sala de aula, deixando de ser apenas um objeto de estudo. Os
erros são tratados como um resultado natural do desenvolvimento da comunicação.
Caso a atividade estava ocorrendo com fluência, o professor não deve corrigir o aluno,
mas anotar o erro e fazer uma observação posteriormente (FREEMAN, 2008).
Após essa breve explanação individual sobre cada método, a analise das formas
de ensino a partir de plataformas sociais será feita de forma mais embasada
teoricamente, além de facilitar o que será discutido e concluído.
sobre o conceito de discurso
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O conceito do termo discurso não é algo claramente definido, nem tampouco
uma formulação acabada eleita por alguns pensadores. Isto se deve ao fato da
complexidade da expressão em si, haja vista que retém traços e contribuições de
diversas áreas de estudos.
De antemão, é interessante destacarmos um conceito formulado por Pêcheux
(1990) o qual se inteira deste termo e afirma que o discurso é um dos aspectos da
materialidade ideológica, por isso, ele só tem sentido para um sujeito quando este o
reconhece como pertencente a determinada formação discursiva. Os valores
ideológicos de uma formação social estão representados no discurso por uma série de
formações imaginárias, que designam o lugar que o destinador e o destinatário se
atribuem mutuamente Pêcheux (1990, apud GREGOLIN, 1995 p. 18). Diante disso,
podemos constatar que o discurso antes de se constituir como tal, ele recebe forte
influência da formação discursiva do falante, ou melhor , para que este discurso faça
sentido é primordial que ele seja equivalente com as suas formações ideológicas, sendo
assim, o discurso passa a ser manifestado e reproduzido a partir desses preceitos
ideológicos. Segundo Focault (1969): “Formação discursiva [...] é para os enunciados não
uma condição de possibilidades, mas uma lei de coexistência [...] (FOUCAULT, 1969, p.
135 apud Azevedo, 2013 p. 155) Isto implica dizer que a formação discursiva e uma
condição necessária à produção do discurso.
Podemos dizer que o discurso está intrinsecamente relacionado com fatores de
natureza social, pois espelha estes princípios e valores aos quais o falante crê. Segundo
o professor e linguista brasileiro Fiorin (1990, p.117) “O discurso deve ser visto como
objeto linguístico e histórico. Nem se pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos
responsáveis pela produção do sentido e pela estruturação do discurso nem sobre os
elementos pulsionais e sociais que o atravessam [...]”
Para tanto, apoiemo-nos das palavras de Gregolin (1995, p. 17) “Ao analisarmos
o discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão de como ele se relaciona com
a situação que o criou”. Tomando como principio que a linguagem da AD é heterogênea,
o discurso, neste sentido, será entendido somente diante da sua realidade de produção,
isto e, da situação que o mesmo e produzido. O discurso será tomado a partir de sua
relação com a exterioridade, e será concebido como um efeito de sentido entre
locutores, e não somente como uma transmissão de informação. (PÊCHEUX, 1997 apud
Silva, 2012).
É interessante destacarmos ainda que, “O lugar a partir do qual fala o sujeito é
constitutivo do que ele diz”. (ORLANDI, 2000, p.39 apud Silva, 2012) Dessa maneira, é
possível afirmar que o discurso e consequência do lugar e/ou posição do qual o falante
produz o seu discurso. O discurso formulado por um individuo com relação a outro varia
de acordo com as suas posições socialmente marcadas (SILVA, 2012, p.04).
Relativo ao discurso sobre a Língua Inglesa, podemos notar diferentes
metodologias e discursos acerca de uma mesma língua adicional. Alguns professores
orientam sua pratica educativa centrada em alguns métodos que foram abordados
anteriormente. O discurso desta língua que hoje é eleita como global desempenha
papéis de prestigio na sociedade e principalmente quando é complementada com o
uso das plataformas digitais que, por si só já exercem influencia significativa. Com isso,
pode-se entender que o discurso da língua inglesa juntamente com esta poderosa
ferramenta, são elementos constitutivos na aprendizagem.
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ANÁLISE DOS DADOS
Análise das postagens da página Inglês Depressão do Facebook
Analisamos agora os discursos sobre o ensino e a aprendizagem de língua inglesa
em uma rede social específica, o Facebook, na qual nos deteremos a uma única pagina
de compartilhamento, que por sua vez é intitulada como “Inglês Depressão”. A análise
o visa investigar o modo como nessas materialidades verbo-visuais e imagéticas
constroem-se determinadas representações a respeito do ensinar e do aprender inglês.
O fato é que as postagens não são feitas com o intuito de ensinar, mas de fazer humor
e levantar reflexões a respeito do uso do inglês. Mas a partir da analise feita a seguir
presenciamos discursos que se amparam em representações do ensino e da
aprendizagem de inglês, as quais numa rede interdiscursiva enlaçam-se a já-ditos sobre
as metodologias do ensino de língua inglesa. Aqui serão analisados fatores como
vocabulário; formação de sentenças; meios para aquisição e tradução.
Figura 1: Postagem da página Inglês da Depressão no Facebook

Fonte: Facebook

A Figura 1, por exemplo, nos mostra uma atividade que poderia facilmente ser
usada por um professor adapto da metodologia de ensino Silent Way. O enunciado da
imagem sugere que o leitor forme a frase e não oferece nenhuma dica ou instrução.
Após o esforço único do leitor (que nesse caso esta funcionando como um aprendiz da
L2) em saber que para formar uma frase com sentido temos uma estrutura a ser
respeitada, ele chega ao seguinte resultado “I don’t want your Money”, que em
português seria “ eu não quero o seu dinheiro”. Após formar a frase e ver que se
enquadra corretamente nos aspectos gramaticais o leitor verá que a frase não faz
sentido pelo fato de recusar dinheiro.

Figura 2: Postagem da página Inglês da Depressão no Facebook
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Fonte: Facebook

Ao observarmos esta imagem, é possível perceber que estamos diante do
discurso de alguns jovens a respeito de como se pode adquirir a língua inglesa. A partir
dela e possível destacar que, tanto o criador da postagem como também algumas
pessoas que compartilharam-na em suas redes sociais dividem a mesma linha de
pensamento acerca do exposto. Na sentença: “I love my English teachers. Spotify;
Netflix; Games.” Onde pode-se traduzir da seguinte maneira: “Eu amo meus professores
de Ingles. Spotify; Netflix; Games.” Quando ativado nosso conhecimento enciclopédico,
verificamos primeiramente, que os três professores citados na sentença, não se referem
a pessoas físicas cujo objetivo e ensinar e/ou ministrar suas aulas com o intuído de
atingir seus alunos, mas de algumas plataformas digitais disponíveis na internet as quais
oferecem musicas, series, filmes e jogos de entretenimento, respectivamente. Diante
disso, podemos constatar que, essas pessoas conseguem e preferem adquirir a língua
através desses “novos” meios do que por métodos tradicionais, como em sala de aula,
por exemplo. Paiva (1999) afirma que: [...] a aprendizagem de língua estrangeira
mediada pelo computador[...] aumenta as oportunidades de aprendizagem, incentiva a
aprendizagem autônoma [...] ultrapassa os muros da sala de aula propiciando a
interação com pessoas no mundo inteiro. Com isso, vemos que não só é possível
aprender inglês sozinho, como também é possível tornar esses estudos muito mais
interessantes e mais vantajosos do que com o ensino tradicional, haja visto que, ele
proporciona uma diversidade de opções e caminhos para tornar a aprendizagem mais
rentável e menos cansativa.
Podemos afirmar ainda que, esses meios de aquisição podem vir a ser bastante
eficazes se estimulados de forma correta. Hoje, existem vários depoimentos e discursos
de pessoas que conseguiram um elevado nível de inglês e ate mesmo atingiram a
fluência apenas com o acesso a internet, cursos online, series e jogos, como é o caso da
materialidade que analisaremos posteriormente.
Em suma, nosso objetivo ao explorar esta imagem é apresentar aos leitores
diferentes vias de aquisição da língua inglesa e interpretar o discurso nela presente,
onde o criador da postagem utiliza-se de métodos inovadores e atrativos, de forma que
possa aprender e, ao mesmo tempo entreter-se.
Figura 3: Postagem da página Inglês da Depressão no Facebook
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Fonte: Facebook

Neste caso que também objetivamos analisar, é possível notar uma critica com
relação a pobreza no vocabulário. Percebamos que, quando os dois indivíduos da
imagem se cumprimentam existem inúmeras possibilidades de dizer o que se pretende
naquele momento, entretanto, os dois optam pela forma mecanicista e repetitiva
comum a todos os alunos iniciantes da língua inglesa. Isso acontece, normalmente,
quando se está no processo de aquisição e não se tem ainda uma familiaridade com o
a língua alvo. Isso posto, acaba-se por apenas reproduzirmos diálogos prontos e
acabados ao invés de tratarmos com naturalidade essa língua adicional.
É notório que esta imagem tem por finalidade, principalmente, o caráter
humorístico, porém, esta não e uma realidade contemporânea, mas histórica, com a
qual lidamos no processo de aprendizagem. Conseguimos notar que o vocabulário
exposto nas imagens é bastante limitados e, ambos poderiam variar e inovar seu léxico,
mas apenas conseguem dizer o que já está, de certa forma, ensaiado. Diante disso,
vemos a importância de estar sempre em contato com a língua desejada e retomamos
a relevância das plataformas citadas na análise anterior, entre outras, pois elas
proporcionam maior proximidade entre falante e língua o que, consequentemente,
resulta em maior número de palavras adquiridas.

Figuras 4 e 5: Postagens da página Inglês da Depressão no Facebook

Fonte: Facebook

Nas figuras acima apresentadas, analisaremos aspectos no âmbito da tradução,
onde nem sempre pode-se obter uma tradução fidedigna. A figura 4 representada pela
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cantora Taylor Swift retrata, em suma, uma problemática: “Não se traduz nomes
próprios”. Após a tradução no nome da cantora percebe-se que o sentido do texto já
não é mais o mesmo. Segundo Arrojo (1986, p.13) sobre Tyler (1791) define três
princípios básicos para uma boa tradução: “a) A tradução deve reproduzir em sua
totalidade a ideia do texto original; b) O estilo da tradução deve ser o mesmo do original;
c) A tradução deve ter toda fluência e a naturalidade do texto original.” Neste caso,
podemos perceber nitidamente que a intenção é justamente causar o humor, e este é
construído tão somente por meio a tradução que é realizada no nome próprio.
No entanto, a figura 5 nos apresenta uma outra questão sobre a tradução. No
Brasil, não diferentemente de outros países também possuímos uma linguagem, gírias,
culturas diferentes, ditados populares, entre outras características que são nossas e não
de outros. Ainda na tentativa de gerar o humor com um trocadilho conhecido por alguns
brasileiros: “É pavê ou pacumê”, nota-se que, a tradução se perde na tentativa de
transporta-la para outra língua, pois o conteúdo principal da sentença no português é
justamente o humor que as rimas causam e que já não existem quando traduzidas para
a língua inglesa “Is it pave or to eat?”. Isso ocorre porque não existe tradução perfeita,
do mesmo modo que não existe comunicação perfeita, ou absoluta (Cf. Buzzetti,
1987:58 apud Souza, 1998) Do ponto de vista da análise do discurso, a língua é vista
como opaca, incompleta e heterogênea, por essa razão sempre estaremos sujeitos a
falhas e deslizes (Silva, 2012)
Análise dos vídeos disponíveis no Youtube
A seguir, analisaremos quatro vídeos de dois professores diferentes, que
através do compartilhamento público de materiais audiovisual hospedados no YouTube
ajudam brasileiros a aprender a língua inglês. Os vídeos a serem analisados serão dois
vídeos do canal de Carina Fragozo, intitulado como Inglish in Brazil by Carina Fragozo e
dois vídeos do canal de Mairo Vergara, cujo canal é o seu próprio nome. Nesse caso, os
vídeos de fato buscam ensinar de forma divertida e descontraída, buscando um ensino
diferente da maioria que é encontrado na sala de aula, o ensino ocorre por meio de uma
conversa, não há algo especifico que indique o vídeo é de fato uma aula, apesar de ser.
Como Aprender Inglês Mais Rápido | Ft. Go Natural English”
Começaremos com o canal “Inglish in Brazil by Carina Fragozo”, em que
analisaremos o vídeo “Como Aprender Inglês Mais Rápido | Ft. Go Natural English” ,
que tem duração de onze minutos. No vídeo, Carina nos apresenta uma americana que
esta aprendendo o português como L2 chamada Gabby, que por sua vez usa essa
experiência para passar dicas que funcionaram com ela. São 7(sete) dicas diversas.
A primeira dica é “Aprender Inglês com o que você gosta”. Carina e Gabby
aconselham que o aprendiz use o que gosta para aprender a língua, deixando o livro de
gramática de “lado”. Gabby deu o seu próprio exemplo, dizendo que gosta de música e
que poderia usar isso para aprender inglês. Elas também forneceram outros exemplos,
como quem gosta de notícias ler noticia em inglês. Bonato (2014) defende a música
pode ser um método eficiente para o ensino de língua inglesa, melhorando inclusive a
leitura em língua inglesa. É sabido que o ensino da LE (língua estrangeira) sempre
apresenta obstáculos aos alunos que não têm contato diário com a língua alvo. Ainda na
pesquisa de Bonato (2014), encontramos respostas positivas em relação ao aprendizado
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dos alunos, o interesse em aulas de língua inglesa torna-se mais dinâmico, além disso, o
presente recurso é algo que faz parte da realidade dos alunos.
Carina e Gabby deram a dica de usar um caderno para anotar novas palavras e
n o final da semana reler. Essa dica concorda com o Grammar Translation Method, pois
escrever e traduzir palavras são uma das características primordiais. Isso ajuda o aluo a além de
aprender à escrita, lembra da palavra que estudou durante aquela semana.
Em três minutos de vídeo, as professoras dizem que é preciso estabelecer um objetivo.
Estabelecer uma meta (real/ alcançável) de até quando quer alcançar certo nível em inglês e
qual o seu objetivo com o inglês. Elas deram um exemplo que envolvia um médico que precisa
de inglês para usar com seus pacientes; nesse caso, o vocabulário deve ser voltado para a área
medica. O outro caso é para pessoas que precisam do inglês para viajar, o que solicita um
vocabulário mais simples, que não demandaria tanto tempo para aprender. É certo que o ideal
é saber o máximo de vocabulário possível; no entanto, em casos específicos é interessante focar
em uma área. Separar vocabulário por áreas específicas é uma técnica usada por várias
literaturas que ensinam inglês para brasileiros, como é o caso da Editora Oxford na série de livros
New English File. No livro, o vocabulário é apresentado através de certo contexto, a partir desse
contexto aprendemos uma serie de palavras que se liga a ele.
A quinta dica fala sobre fazer uma “imersão” na língua inglesa. Elas não falam
necessariamente em morar em um país que fale a língua alvo, mas oferecem uma gama de
formas diferentes de “imergir” na língua, como por exemplo, ouvir música assistir filmes,
escrever em inglês, etc. Gomes (2006) afirma que alguns autores concluem que o uso de
filmes na LE com legendas na sala de aula é um recurso interessante, isso pois expõe o
aluno a uma associação de sons, imagens e linguagem escrita, possibilitando uma maior
compreensão e aprendizado dos diálogos. Além disso, o aluno tem a oportunidade de
conhecer diálogos mais usuais e autênticos do que são normalmente apresentados nas
literaturas para aula de LE.
A sexta dica argumenta sobre oralizar o que o aluno acabou de aprender. As
professoras afirmam que dizer em voz alta o que acabou de aprender e usar em
conversas é uma boa forma de praticar o inglês. Esse é um exercício comum para
estudantes do inglês. Tomemos como exemplo novamente o livro da editora Oxford,o
New English File, o qual apresenta atividades chamadas de “copy the rhythm”, esse exercício faz
com o aluno escute um pequeno áudio com uma frase em inglês e repita o que foi dito imitando
o áudio, em especial o ritmo da pergunta, elemento muito importante na língua inglesa.
Segundo Freeman (2008), o método áudio lingual também defende que o aluno oralize e repita
o que o professor acabou de ensinar. Além disso, Pereira (2011) afirma que através de
exercícios orais de repetição, os alunos desenvolvem a língua, além de memorizar
estruturas linguísticas.
Para encerrar o vídeo, as professoras falam sobre a necessidade de o aluno
acreditar em si mesmo e a importância que isso tem para o aprendizado na língua
inglesa, ou qualquer outra língua. É importante para o aluno se sentir confiante e a
vontade para falar a língua e ser corrigido ou não, que apesar dele não sabe, ele está
disposto a aprender. As próprias professoras admitem que às vezes na aprendizagem o
princípio de acreditar em nossa capacidade é deixado por último, mas é sabido que a
autoconfiança é um estimulo a aquisição de qualquer conhecimento.
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One/ones: aprenda a usar (super fácil) – English Grammar
Esse vídeo de cinco minutos é voltado para gramática da língua inglesa e
vocabulário, onde é estudado uma palavra, “one” e sua variação para o plural “ones”.
Carina nos ajuda a entender que a palavra, além de ser equivalente ao número um na
língua portuguesa, também pode servir para substituir algo que já está implícito na
conversa.
O vídeo começa com a professora falando sobre a dúvida que pode surgir ao
se deparar com a palavra “ones” em um contexto que não cabe uma tradução para
“um”. Ela dá o exemplo de uma canção onde temos a sentença “you're the one that I
want”, e explica que nesse contexto em especifico “one” está substituindo “pessoa”,
a frase seria então traduzido como “você é a pessoa que eu quero” .Carina segue dando
outros exemplos de como poderíamos aplicar a palavra. Ela usou como exemplo uma
situação onde perguntam se preferimos uma coisa ou outra. A frase empregada no
video foi “this house or that house?”, onde podemos substituir por “this one or that
one?” para evitar a repetição da palavra “house”. No decorrer do vídeo, Carina nos
mostra outros exemplos, inclusive usando a palavra “one” no plural, e ensinando como
usar(“ones”). A professora segue o vídeo ensinando e usando outras palavras como
exemplo. Após ensinar e terminar todos os exemplos ela disponibiliza no Instagram
uma série de exercícios para que o aluno treine os novos conhecimentos.
Curso de Inglês Mairo Vergara- Depoimento #169- Marcos Teixeira
Conforme mencionado anteriormente, existem numerosas formas de
aprendizagens que se podem utilizar em prol da aquisição de uma língua adicional, neste
caso, o inglês. Neste vídeo examinaremos o discurso de um aluno do curso Mairo
Vergara, e discorreremos sobre as diversas facilidades e vantagens que existem na
aquisição do inglês via plataformas digitais. Ressaltamos que este é um depoimento e
encontra-se no canal do YouTube intitulado como Mairo Vergara.
O depoimento em análise tem como auto Marcos Teixeira de 26 anos e piloto
da Força Aérea. Ele relata que, durante quatro anos esteve em contato com a língua
alvo, portanto não obteve nenhum êxito, tendo em vista que o método ali utilizado não
facilitava o ensino dos que não possuíam um grau de proficiência, pois a aula era exposta
na língua inglesa, centrada no The Direct Method, onde o professor não faz uso da língua
nativa dos estudantes, visando uma maior exposição a LA. O autor do vídeo aborda
também questões sobre a importância desta língua quando menciona: “Eu preciso disso
pro meu trabalho” (Teixeira, 2015) Pensemos agora, porque seria o inglês uma porta de
entrada para o mercado de trabalho? Como se sabe, o inglês é considerado como língua
franca e é esta a língua utilizada nas interações. Seidlhofer (2005) diz que, “o inglês
funciona como uma língua franca global, tendo em vista estar sendo moldado mais por
falantes não nativos do que por nativos.” Isso resulta em dizer que o inglês utilizado por
falantes que o possuem como L2 é bem maior do que o uso do inglês utilizado pelos
próprios nativos e que são estes os responsáveis pela expansão da língua.
Juntamente com a globalização, hoje se faz necessário acompanharmos a nova
sociedade em diversos aspectos, como nas tecnologias, meios e até mesmo na língua
que está sempre em constante mudança. Resende (2003, p. 36) destaca que aqueles
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que possuem maior quantidade de conhecimentos apresentam, também, maior
potencial de realização, maiores chances de satisfação. É neste sentido que a língua
inglesa pode vir a desempenhar um papel fundamental nas relações profissionais, pois
o indivíduo que consegue se comunicar em mais de uma língua possui, de certa forma,
uma vantagem em relação aquele que só se comunica através de uma. Essa
competência pode ser vista ainda como um diferencial positivo em relação a ele, já que,
trata-se de uma língua franca e possibilita interação. De acordo com Oliveira (2008), a
língua constitui um suporte privilegiado para a transmissão de informação e o inglês,
como é sobejamente conhecido, ocupa hoje uma posição predominante, sem paralelo
com qualquer outra língua.
O autor do depoimento ainda relata sobre as suas melhorias com relação à
aprendizagem e também realiza algumas comparações acerca do antes e depois do
curso online quando afirma que: “Eu assisti a uma palestra do diretor de uma empresa
americana [...] e eu acabei que entendendo muito pouco, uns 20%” após ter realizado o
curso, ele relata: “[...] Minha concepção do inglês mudou completamente [...] consigo
sentar no sofá de casa, assistir um filme em inglês e entender 80% do que está
acontecendo [...]” A partir do que já foi discutido até aqui, reforçamos o quão produtivo
é o ensino de línguas através das mídias digitais. O depoimento acima analisado consiste
em apenas um dos diversos casos que conseguiram alcançar um grau elevado de
proficiência na língua inglesa através da internet.
Uma outra grande vantagem do ensino de línguas através das mídias é que, isto
possibilita ter tempo pra cumprir com outras tarefas, como trabalhar e cuidar da família,
por exemplo. É através da internet que conseguimos hoje estar em contato com a língua
a qualquer hora e momento. O momento que é oportuno a um, talvez não seja pra
outro, mas aquele conteúdo ainda estará disponível para depois, assim queira o autor.
Portanto, faz-se necessário por do falante que utilize as ferramentas disponíveis na
internet a favor da sua necessidade de aquisição da língua, visando seu maior e melhor
desempenho na LA.
Como absorver textos com áudio em inglês! Mairo vergara
Este material consiste em uma dica relevante acerca da aprendizagem do
inglês. O autor do vídeo apresenta sugestões de como absorver textos acompanhados
de áudios e menciona ainda a vantagem que há nesse método com relação ao ensino
tradicional, onde geralmente fazem uso tão somente de textos e atividades posteriores
que visam avaliar o conhecimento adquirido com a leitura.
Com o método exposto pelo youtuber avaliamos que são trabalhadas em um
mesmo momento duas habilidades das quatro que o inglês fornece, são elas: listening e
reading. É importante que se trabalhem uma em consonância com a outra, tendo em
vista que isso facilitará o processo de aprendizagem, uma vez que, além do material para
leitura existirá também um outro, ao qual pode-se associar auxiliando na percepção do
ouvir e do entender. Esse processo também resulta na melhor compreensão da
estrutura gramatical, posto que, durante o ouvir o estudante terá condições de
acompanhar visualmente e combinar e incorporar determinada estrutura.
O autor também aborda a importância do treinamento para a aquisição da
língua. No inglês, estes exercícios e técnicas de repetição são chamadas de Drills.
Carvalho (2007) diz que especialistas acreditam que o uso dos Drills, através do
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audiolingual, excedeu os seus limites, ou seja, é antigo demais. Especialistas preferem
se adaptarem aos métodos fornecidos no dia de hoje, que se baseiam no uso do
computador, como ferramenta. Perante o exposto, podemos notar que esta também é
uma facilidade que as plataformas digitais nos possibilitam, desta forma, é possível
atingir uma maior compreensão oral e capacidade de leitura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após uma atenta análise dos presentes dados em comparação com todo o
aparato teórico anunciado, é possível totalizar que todas as materialidades aqui
analisadas vão de encontro com o calculado. Os discursos abordados nos vídeos e
imagens expressão o sucesso e garantia que esses meios proporcionam nos dias atuais
e as inúmeras facilidades que eles fornecem aos estudantes de inglês que buscam
desenvolver essa língua sem necessariamente precisar buscá-la em sala de aula.
Também foi possível evidenciarmos que a iniciativa de busca desta língua muitas vezes
se dá pelo próprio meio, em que as redes sociais como Facebook e Youtube, atingem o
aluno transferindo o conhecimento mesmo que de forma indireta.
Ao discorrer deste trabalho foram analisados fatores de natureza semântica,
onde visamos melhor interpretar o discurso presente no ensino da língua inglesa através
das mídias. Nele, também abordou-se questões gramaticais, de vocabulário e técnicas
que melhor desenvolvem as habilidades dos falantes da língua.
Os métodos presentes no material analisado consistem em técnicas de
absorção e aprimoramento da língua expostos através de vídeos e imagens, com dicas
e desobstruções de mitos acerca da aprendizagem mediada pelas mídias. Os autores
abordados fazem uso dessas metodologias com o intuito de trabalhar a língua de acordo
com o cenário atual de entretenimento de um grande número de jovens, as mídias.
Nota- se que os autores aplicam seus métodos de forma clara e com uma linguagem
acessível a todo e qualquer público. Um outro fator presente no material coletado é o
fato de um conteúdo estar sempre ligado a outro, fatores gramaticais, por exemplo, são
trabalhados junto com o exercício da leitura e consequentemente, melhoria da
oralizaçao.
Vimos até aqui a relevância e os benéficos resultados que essas plataformas
nos disponibilizam, nossa finalidade aqui evidenciada foi contribuir a respeito dos
estudos; identificar o discurso presente no ensino do inglês através das mídias e
destacar a posição de mérito que elas exercem na atual sociedade a respeito da
aquisição da língua inglesa.
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MULTIMODALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA:
uma construção de leitores críticos e proficientes
Leiliane Nogueira Santiago20
Vicente de Lima-Neto²

RESUMO: A capacidade de atribuir sentido a textos multissemióticos é imprescindível à
compreensão leitora na atualidade. Há algumas teorias, como a Semiótica Social (KRESS;
VAN LEEUWEN, [1996] 2006), que defendem a relevância de um letramento visual
baseado numa proposta teórico-metodológica em que as imagens constituem-se
simultaneamente por significados representacionais, interacionais e composicionais.
Com base nisso, este trabalho tem como objetivo analisar como a multimodalidade
associada ao estudo da interdiscursividade pode contribuir no ensino da Língua
Portuguesa para a formação de leitores críticos e proficientes. Para este estudo,
estamos amparados tanto da Gramática do Design Visual quanto na Análise de Discurso
Crítica (ADC), que apresentam categorias, como prática linguística, prática discursiva e
prática social, que nos auxiliam na compreensão do fenômeno. Para atender este
objetivo, realizamos uma pesquisa qualitativa, na qual avaliamos, a partir dessa
fundamentação, a interpretação de textos multimodais feita por um grupo de alunos do
segundo ano do Ensino Médio. Os resultados, ainda incipientes, apontam para a
importância do estudo desses textos e da atribuição de sentido que o educando faz deles
para o desenvolvimento de sua competência leitora e do seu posicionamento crítico.
Além disso, indicam a necessidade de práticas multiletradas que efetivem a melhoria
dessas habilidades na construção de leitores proficientes.
Palavras-chave: compreensão textual, multimodalidade, interdiscursividade, Gramática
do Design Visual, Análise de Discurso Crítica.

INTRODUÇÃO
O dinamismo da sociedade, nas últimas décadas, requer uma mudança nas
concepções sobre letramento. A noção de gênero textual basicamente monomodal
passa a conviver, de acordo com as interações comunicativas atuais, com uma visão
textual mais ampla, na qual outros recursos semióticos são tão importantes quanto a
linguagem verbal. Assim, torna-se cada vez mais necessária a capacidade de
compreensão leitora de textos multimodais. Isso se justifica, principalmente, pela
utilização dessas multissemioses através das tecnologias de informação e comunicação
fortemente presentes no cotidiano dos indivíduos.
Nesse sentido, é preciso fazer uso do conceito de multiletramentos (GNL, 1996),
com o propósito de preparar o homem para a incessante busca por novas
aprendizagens, que o possibilite a se manter inserido num contexto do qual ele faz parte.
20
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Portanto, para este estudo, utilizamos algumas teorias, como a Semiótica Social (KRESS;
VAN LEEUWEN, [1996] 2006), que advogam pela necessidade de um letramento visual,
a partir de uma proposta teórico-metodológica que destaca a importância das imagens,
levando-se em consideração seus significados representacionais, interacionais e
composicionais.
Não é possível simplificar a compreensão dos textos multimodais à interpretação
do código não-verbal aliado ao código verbal; é fundamental percebê-los vinculados ao
processo de interação com um contexto sociocultural mais amplo. Atendendo a esse
propósito, torna-se indispensável perceber os interdiscursos que os perpassam,
investigando o dialogismo de vozes existentes, assim como a presença e o entendimento
dos implícitos, das ideologias e das relações de poder e de dominação dentro desses
enunciados. Para isso, recorremos as contribuições teóricas da Análise de Discurso
Crítica (ADC), proposta que concebe o uso da linguagem uma prática social, partindo daí
seu caráter transdisciplinar, mediante o diálogo estabelecido entre a Linguística
Sistêmica Funcional e as Ciências Sociais. Com destaque para as pesquisas realizadas por
Fairclough (2001), maior representante da ADC, é considerada, para este estudo, sua
teoria tridimensional, na qual o discurso deve ser visto em três dimensões: prática
linguística, prática discursiva e prática social.
A abordagem qualitativa, para esta pesquisa, é fundamental pela necessidade do
“contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os
fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação
em estudo” (GODOY,1995). Inicialmente, o estudo bibliográfico é realizado para a
fundamentação da análise dos textos multimodais, dos quais três foram selecionados:
anúncio publicitário, charge e tirinha. Em seguida, propomos a cinco alunos da rede
estadual de ensino, no estado do Ceará, um exercício de interpretação textual de cada
um dos gêneros, citados anteriormente, que são avaliados à luz das teorias supracitadas.
A análise dos exercícios revelou que, para a formação de um leitor mais
proficiente, é preciso destacar, como relevante contribuição, a compreensão de todos
os recursos semióticos utilizados na construção dos significados dos textos. Assim como
a percepção que os educandos têm dos fatores sociais e dos diversos discursos que
atravessam esses enunciados. Portanto, enfatizamos a necessidade de
multiletramentos no processo de ensino/aprendizagem, particularmente no ensino da
Língua Portuguesa, no intuito de preparar leitores que acompanhem as demandas
sociais atuais, no que se refere ao estabelecimento de comunicação e aquisição de
informações.
SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA NUMA PERSPECTIVA MULTILETRADA
Os objetivos do ensino da disciplina de Língua Portuguesa estão intrinsicamente
vinculados ao propósito principal da Educação Básica que é, segundo a LDB, no seu
Art.22, “desenvolver o educando, assegurar-lhe formação indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos superiores”
(BRASIL, 1996). Para tanto, trabalhar a língua materna em sala de aula requer que tanto
os docentes quanto os educandos deixem de ver este estudo como algo estanque e
descontextualizado, posto que o preparo para a cidadania e para o contexto
extraescolar, como o mercado de trabalho, exige uma abordagem que explore o uso
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social da língua em interação constante com o mundo e com as transformações
inerentes a ele.
Nessa perspectiva, principalmente diante da inserção das novas tecnologias de
informação e comunicação, faz-se necessário perceber que a compreensão somente do
código verbal e desvinculado do processo de interação não satisfaz mais as condições
da função comunicativa da língua no contexto atual, repleto de múltiplas semioses que
são fundamentais para a interpretação dos gêneros discursivos que fazem parte do
cotidiano dos sujeitos. De acordo com os PCN para a disciplina de Língua Portuguesa no
ensino médio, “os gêneros discursivos cada mais flexíveis no mundo moderno nos dizem
sobre a natureza social da língua” (BRASIL, 2000). A compreensão da multimodalidade
no processo de ensino-aprendizagem exige uma pedagogia de multiletramentos (GNL,
1996) na escola que considere “a multiplicidade cultural das populações e multiplicidade
semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica”
(ROJO, 2012, p. 70).
De acordo com essa nova demanda social, os gêneros multimodais passaram a
invadir cada vez mais o cotidiano, exigindo práticas reelaboradas de leitura, visto que,
segundo Dionísio (2006, p. 138), “todos os recursos utilizados na construção dos gêneros
textuais exercem uma função [...] na construção de sentidos dos textos”. Dessa forma,
desenvolver a capacidade de atribuir sentido a textos cada vez mais multissemióticos é
uma capacidade necessária à formação de leitores, pois, ainda conforme Dionísio (2014,
p. 42),
O processo de compreensão textual pelo qual procuramos nortear nossa prática
docente se orienta pela perspectiva de que a multimodalidade é um traço
constitutivo dos gêneros. Portanto, é no texto, materialidade dos gêneros, onde os
modos (imagem, escrita, som, música, linhas, cores, tamanho, ângulos, entonação,
ritmos, efeitos visuais, melodia etc.) são realizados. O que faz com que um modo seja
multimodal são as combinações com outros modos para criar sentidos.

Para Krees e van Leeuwen (1996), segundo sua Gramática do Design Visual (GDV),
a utilização apenas da linguagem visual é suficiente para se construir uma unidade
significativa no texto e, quando se associa estes signos não verbais à linguagem verbal,
constitui-se um texto multimodal, cujos diversos recursos produzem significados.
Conforme Segatto (2013, p.70), esses autores “argumentam sobre a necessidade do
letramento visual, elaborando uma perspectiva teórico-analítica da multimodalidade.
Para os autores as estruturas visuais realizam significados tanto quanto as estruturas
linguísticas, ainda que de maneira distinta”.
A GDV tem suas origens na Linguística Sistêmico-funcional (doravante LSF), mais
especificamente a partir das três metafunções, descritas por Halliday (1899;1994):
ideacional, interpessoal e textual. A ideacional, que é a forma de representação do
mundo; a interpessoal, sendo a interação entre os sujeitos, ou seja, interação social; e a
textual, que mostra a formação de sentido do texto através de sua estrutura e modos
de organização. Ancorados nas propostas da LSF, que dentre outras considerações
enfatiza a importância não só dos componentes verbais, mas das múltiplas semioses que
compõem o texto, os autores Krees e van Leeuwen (1996;2006) elaboram a GDV como
uma proposta teórico-metodológica de análise de textos multimodais.
Dentro de cada uma dessas metafunções, Kress Krees e van Leeuwen, citados
pro Lima (2015), estabelecem categorias e subcategorias de análise: a metafunção
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representacional (ideacional de Halliday) corresponde ao que será representado nas
imagens por meio da interpretação do real e subdivide-se em duas estruturas: a
narrativa e a conceitual. A metafunção interativa (interpessoal) são as interações sociais
existentes entre os atores da imagem e o seus leitores e dividide-se em quatro aspectos:
contato, distância social e atitude. Por último, a metafunção composicional (textual)
organiza os elementos componentes das imagens de forma coerente entre si e com o
meio no qual foi produzido e, por sua vez, subdivide-se em: valor da informação,
moldura e saliência.
Todavia, no intuito de estudar criticamente a linguagem e compreender todos
esses conceitos usados para que ela tenha condições de se adequar às novas exigências
decorrentes da contemporaneidade, é necessário levar em consideração a noção de
interdiscursividade, haja vista que, segundo Fairclough (2001, p.90), qualquer ação
humana parte do discurso e através dele; é considerado, portanto, um fenômeno que
transcende a realização linguística “é o uso da linguagem como forma de prática social”.
Ainda, segundo o autor, “O discurso é uma prática, não apenas de representação do
mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em
significado.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Essa noção interdiscursiva tem como
pressuposto o dialogismo defendido por Bakhtin (2002), no qual um texto revela a
presença de vários textos em seu interior, que se encontram em um constante diálogo,
fazendo com que as várias vozes existentes lutem para serem ouvidas, corroborando na
ideia de que um texto nunca se realiza sozinho. Dessa forma, “a enunciação monológica
fechada constitui, de fato, uma abstração. A concretização da palavra só é possível com
a inclusão dessa palavra no contexto histórico real de sua realização primitiva”
(BAKHTIN, 2002, p. 103 apud AZEVEDO, 2014, p.5)
Dessa forma, a noção de discurso, considerada neste estudo, baseia-se na
concepção tridimensional do discurso como prática linguística (descrição), prática
discursiva (interpretação) e prática social (explanação) proposta por Fairclough (2001).
Essa abordagem tridimensional de percepção do discurso dedica-se à descrição
linguística do texto, à compreensão dos processos discursivos e processos sociais.
Abaixo encontra-se o diagrama da teoria.
Figura 1: Concepção Tridimensional do Discurso

Fonte: Fairclough (2001, p.101)

O discurso, visto como prática linguística, contempla a análise dos componentes
formais (textuais) e seus significados para a construção discursiva. Portanto, essas
estruturas linguísticas não podem ser abordadas isoladamente como um fim em si
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mesmas. Desse modo, o que orienta as relações internas de um enunciado não é um
conjunto fechado de leis e regras específicas, mas sim o exercício cognitivo, as relações
sociais, políticas e ideológicas. Sendo assim, busca-se, no sistema linguístico, indícios
que possibilitem formular o processo de significação. Tais pistas estão ligadas à
descrição de traços textuais voltados para o vocabulário, a gramática, a coesão e as
estruturas textuais.
O vocabulário investiga qual o significado da utilização das escolhas lexicais para
o estabelecimento de sentido do texto. A gramática analisa como a escolha sobre o
modelo e estrutura das orações edificam significados dentro das relações sociais, “As
pessoas fazem escolhas sobre o modelo e estrutura de suas orações que resultam em
escolhas sobre o significado (e a construção) de identidades sociais, relações sociais e
conhecimento e crença” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 104). A coesão se refere às ligações
entre as orações para a formação de unidades maiores nos textos e como essas
conexões contribuem para a atribuição de sentido dos discursos. E o último elemento
textual, que são as estruturas textuais, referem-se à arquitetura dos textos, ou seja,
voltam-se para os aspectos organizacionais, através da combinação da ordem dos
elementos constitutivos. “Tais convenções de estruturação podem ampliar a percepção
dos sistemas de conhecimento e crença e dos pressupostos sobre as relações sociais e
as identidades sociais que estão embutidos nas convenções dos tipos de texto.”
(FAIRCLOUGH, 2001, p.106)
A prática discursiva, tida como a segunda dimensão da teoria tridimensional do
autor em estudo, aborda os processos de produção, distribuição e consumo textual.
Dentro dessa dimensão, são avaliados também fatores como: a força dos enunciados, a
coerência e a intertextualidade, subdividida em manifesta ou constitutiva
(interdiscursividade). Vale ressaltar a importância dada por Fairclough (2001, p.114) à
intertextualidade (manifesta e constitutiva). Intertextualidade manifesta “como sendo
a propriedade em que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que
podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar,
contradizer, ecoar ironicamente e assim por diante”. Tudo isso, no sentido de produzir
novos textos, a partir da transformação de outros e da reestruturação do discurso.
Intertextualidade constitutiva (interdiscursividade), revela-se na “constituição
heterogênea de textos por meio de elementos (tipos de convenção) das ordens de
discurso (interdiscursividade)” (FAIRCLOUGH, 2011, p. 114).
A terceira e última dimensão da teoria de Fairclough concebe o discurso como
prática social, partindo daí o autor discute o conceito de discurso por meio da noção de
ideologia e hegemonia. Para isso, ele recorre às contribuições de Gramsci e Althusser,
fazendo algumas ressalvas, principalmente em relação à teoria deste último. Para
Fairclough,
As ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações
sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das
formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a
reprodução ou a transformação das relações de dominação. (2001, p.117)

Por isso, Fairclough critica algumas limitações da teoria Althusseriana, uma vez
que esta apresenta uma contradição entre uma concepção de imposição de ideologia
dominante como “cimento social universal”, e como presença dentro dos aparelhos
representando um lugar de lutas de classe. Para Fairclough, esta última visão prevalece
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em sua proposta, já que trata da luta ideológica na reconstrução das práticas discursivas
e das ideologias contidas nelas com o objetivo de transformar as relações de dominação
e, consequentemente, acarretar mudanças sociais. A hegemonia, segundo as
contribuições de Fairclough, vai muito além do que a dominação de classes subalternas,
é a incessante luta para a manutenção ou ruptura de alianças entre grupos, classes e
partidos.
Portanto, compreender o discurso inserido no âmbito das práticas sociais é
reconhecer que os sujeitos usuários da língua estão inseridos num coletivo, não
podendo ser vistos somente como pessoas individuais, mas como participantes de
grupos, instituições e culturas diversas van Dijk (2000 apud BARROS, 2008). Por isso, há
uma imbricação de aspectos sociais, institucionais, situacionais, ideológicos e
discursivos, corroborando na visão de discurso como domínio em que se concretizam as
lutas sociais e através delas o estabelecimento de mudanças sociais e culturais.
PERCURSO METODOLÓGICO
Para o presente estudo, realizamos, principalmente, uma pesquisa qualitativa,
por favorecer a aquisição de novas informações, a expansão dos conhecimentos
existentes, a participação do pesquisador na investigação do objeto de estudo e por nela
haver, segundo Godoy (1995), o contato direto do pesquisador com o fenômeno
estudado, através dos participantes envolvidos. Apesar dessa predominância, não são
desconsideradas as contribuições da pesquisa quantitativa, ao passo que, por vezes, são
quantificadas o número de ocorrências de determinadas respostas fornecidas pelo
grupo investigado; necessitando, portanto, de alguns métodos característicos dessa
tipologia.
Quanto aos objetivos, o trabalho apoia-se essencialmente em uma pesquisa
explicativa, posto que “este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos
resultados oferecidos” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.35). Quanto aos procedimentos,
basicamente uma pesquisa bibliográfica para a fundamentação da análise feita a partir
dos dados obtidos na pesquisa de campo.
Para a coleta dos dados necessários, selecionamos três gêneros multimodais
presentes no dia-a-dia dos estudantes, nos livros didáticos de Língua Portuguesa e nas
provas externas e internas dessa disciplina na escola pública, alvo da pesquisa: anúncio,
charge e tirinha. A escolha também se deu por considerarmos que são textos que
favorecem o desenvolvimento dos educandos numa perspectiva de leitura crítica.
Ademais, a forma atrativa com que esses gêneros são apresentados despertam a
atenção do público avaliado. A análise foi feita a partir da inter-relação entre a
multimodalidade e a interdiscursividade, buscando elementos que possam ser
discutidos em sala de aula que levem a uma postura crítica por parte dos alunos. É
preciso destacar que não fizemos um recorte do corpus, buscando avaliar apenas um
desses gêneros citados, por levarmos em consideração que nossa intenção é perceber a
capacidade de compreensão dos recursos multissemióticos e o posicionamento crítico
desses alunos diante de leituras variadas, isto é, através de textos com características e
propósitos diferentes.
Solicitamos a colaboração de um pequeno grupo de cinco alunos, da segunda
série do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de ensino, para
participarem da pesquisa. Inicialmente, realizamos uma pequena entrevista e, em
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seguida, propusemos a interpretação dos três gêneros citados. Para cada um dos
sujeitos da pesquisa foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
que orientam os sujeitos à utilização dos dados para pesquisa científica.
Depois de concluída essa etapa, avaliamos a atividade composta de uma questão
para cada gênero, considerando: o propósito comunicativo de cada um, a temática
abordada, os recursos utilizados na construção de sentidos, e a opinião deles em relação
a esses aspectos, fazendo um paralelo com o contexto, onde eles estão inseridos. As
respostas foram obtidas através de textos produzidos pelos alunos que analisamos à luz
das teorias estudadas para o atendimento do propósito deste estudo.
ANALISANDO OS GÊNEROS MULTIMODAIS
A entrevista realizada objetivou perceber qual o grau de afinidade dos
estudantes com os textos multimodais, especialmente aqueles selecionados para este
estudo. Assim como investigar se eles encontram dificuldades nessa interpretação,
como se dá o trabalho com esses gêneros em sala de aula, dentre outros aspectos.
Consideramos importante a referida entrevista para que fosse possível compreender
alguns fatores avaliados no exercício de interpretação. Antes de ser realizada esta etapa,
explicamos para eles o que são gêneros multimodais. Em seguida, aplicamos o
questionário abaixo.
01. Vocês gostam de ler textos multimodais (ex.: charge, tirinha, anúncio publicitário e
outros)? Por quê?
02. Encontram alguma dificuldade de compreensão na leitura desses gêneros?
03. Conseguem fazer uma boa leitura de imagens?
04. Como são trabalhados esses textos em sala de aula?
Os cinco alunos participantes serão nomeados aqui por A1, A2, A3, A4 e A5. O
primeiro questionamento da pesquisa revelou que todos eles sentem afinidade e
gostam de fazer a leitura desses textos, principalmente porque são atrativos, mediante
as imagens utilizadas, as cores e o humor. Na segunda pergunta, apesar de todos
dizerem que apreciam essa leitura, apenas dois alunos (A3 e A5) declararam não sentir
dificuldade de interpretação desses gêneros, os demais afirmaram ter algum tipo de
dificuldade, dois deles (A1 e A2) disseram que não compreender bem anúncios
publicitários.
Na terceira pergunta, eles disseram não sentir muita dificuldade na leitura de
imagens. Aproveitando a oportunidade, indagamos se eles entendiam bem as imagens
que circulavam nas redes sociais, por exemplo os emotions, e quatro deles
responderam, com entusiasmo, não ter nenhuma dificuldade, apenas um (A4)
confessou que, por vezes, não compreende muito bem. Na quarta e última pergunta,
eles afirmaram que esses textos são trabalhados com frequência em sala de aula,
principalmente nas aulas de Português, Inglês e Redação, e que os professores propõem
a leitura e a interpretação do texto para uma finalidade definida. Um aluno (A5) fez uma
observação de que esses gêneros ainda são pouco explorados, pois muitas vezes eles só
aparecem dentro dos enunciados dos exercícios com a finalidade de resolver a questão
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proposta. Além disso, três deles (A1, A3 e A5) sentem dificuldade nas aulas de redação
para produzir texto quando o texto motivacional, ou seja, de apoio é pertencente ao
gênero multimodal. Segundo eles, é difícil extrair informações desses gêneros, sendo
mais fácil quando o professor fornece um texto apenas com linguagem verbal.
É preciso salientarmos que muitas dessas produções, nas aulas de redação,
exigem do aluno a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, requer dele
um posicionamento crítico diante do tema abordado, assim como da interpretação que
se faz dos textos de apoio. A preferência pela produção dessa tipologia textual,
especialmente nas segundas e terceiras séries do ensino médio na escola, se dá por
causa da necessidade de, primeiramente, trabalhar o pensamento crítico do aluno e, em
segundo lugar, para desenvolver as competências requeridas na produção textual do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Após essa primeira etapa de realização de uma breve entrevista, continuamos as
atividades planejadas para a pesquisa. Para sua concretização, distribuímos aos alunos
presentes uma atividade de interpretação dos gêneros: anúncios publicitários, charges
e tirinhas. Cada uma das três questões, uma para cada gênero, trazia a proposta de
exploração do texto, levando em consideração, como foi explicado para todos os alunos,
a temática abordada e as possíveis ligações com outros temas, a compreensão dos
recursos textuais e extratextuais envolvidos, o objetivo comunicativo de cada um deles,
a leitura de imagens, assim como a produção de humor ou ironia, e demais aspectos
observados por eles diante da leitura feita. Solicitamos a produção de um pequeno texto
dissertativo-argumentativo que envolvesse esses aspectos citados, ressaltando que não
nos ateríamos à cobrança de estruturas e regras rígidas para o texto, pois o objetivo de
tralharmos com essa tipologia era apenas perceber, não só a compreensão dos textos,
como também avaliarmos o posicionamento crítico do aluno a partir leitura aliado ao
contexto, onde eles estão inseridos. Abaixo encontram-se os gêneros selecionados para
a pesquisa.
TEXTO1: ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

Fonte: www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/

Os alunos acharam criativo o anúncio, porém alguns consideraram que poderia
ter sido mais explorado, inclusive um deles (A4) revelou que o texto deveria conter mais
informações “ficaria mais interessante se tivesse mais informações”. Apenas dois deles
demonstraram, mais claramente, perceber o propósito mercadológico do texto, uma
vez que tem como objetivo principal a venda dos produtos da empresa. Um deles (A4)
deteve-se a repetir as informações contidas no anúncio e os outros dois apresentaram,
como propósito principal do texto, o cuidado que a empresa tem com a natureza.
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Apenas um deles (A1) conseguiu perceber a intertextualidade entre as
informações do anúncio, através das características do produto anunciado, com as
qualidades de super-heróis do cinema, no caso específico, o personagem Hulk. Os
demais perceberam apenas o que encontra-se explícito no texto, ou seja, afirmaram que
o produto tem superpoderes. Dessa forma, somente A1 compreendeu de uma forma
mais completa o sentido da frase “Aqui a natureza é a estrela”. Fairclough (2001), em
sua teoria tridimensional, aponta a importância do vocabulário e do sentido da escolha
dessas palavras para a compreensão do discurso e, nesse caso, só é possível
compreendê-lo melhor quando associa-se a análise desses recursos textuais com a
análise da prática discursiva, mais especificamente a intertextualidade tanto manifesta
quanto constitutiva. Segundo o autor,
Outro foco é o sentido da palavra, particularmente como os sentidos das palavras
entram em disputa dentro de lutas mais amplas: quero sugerir que as estruturações
particulares das relações entre as palavras e das relações entre os sentidos de uma
palavra são formas de hegemonia. (FAIRCLOUGH, 2001, p.105)

Desse modo, as relações entre os sentidos das palavras no anúncio podem ser
vistas como lutas e formas de hegemonia, ao passo que a empresa pretende manter-se
numa posição de dominação de poder no mercado. Observamos que somente “na
hortifruti” o produto ganha “superpoderes”, ao mesmo tempo em que convence ao
consumidor de que esse poder pertence também a quem realiza a compra.
Com relação a percepção que tivemos de uma leitura mais crítica do texto por
parte dos alunos, foi possível perceber que apenas A2 conseguiu ter uma visão mais
diferenciada diante do discurso mercadológico e consumista da atualidade, o outro
apenas visualiza a intensão persuasiva de venda. O restante apenas teceu críticas em
relação ao desrespeito das pessoas com a natureza, o que não acontece com a empresa
em questão. A partir da observação dessa interpretação, percebemos que o foco de
atenção do leitor foi desviado, porque a empresa buscou não persuadir o consumidor
apenas através de um discurso mercadológico, do lucro, mas deixou prevalecer aí o
discurso do produtor que se preocupa com a natureza, não só por que o produto vem
da natureza. Essa estratégia publicitária faz com que a produção amplie a adesão do
consumo, tanto do texto quanto do produto anunciado, pois usa-se uma ideologia,
segundo Fairclouch (2001), “naturalizada” e que atinge o “status de ‘senso comum”, que
é a noção do respeito à natureza, como forma de manutenção nas relações de
dominação. Para o autor, “essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não
deve ser muito enfatizada”, já que não favorece a transformação.
Analisando o anúncio de acordo com as metafunções presentes na Gramática do
Design Visual (GDV) de Krees e van Leeuwen, notamos diversos aspectos bastante
relevantes para essa compreensão textual. Inicialmente, dentro da metafunção
representacional, é notável perceber apenas a presença de um participante
representado (doravante PR) pela rúcula, o ator, de onde parte vetores indicando um
movimento em direção ao leitor. Isso deixa clara a importância dada não só ao produto
anunciado como também ao consumidor, o vetor mostra simbolicamente o alvo do
anúncio. Quanto aos significados interativos, segunda metafunção da GDV, apesar do
ator não representar um ser humano, no contexto ele ganha vida diante do propósito
do anúncio, e é possível perceber uma relação de afinidade com o leitor por ser
apresentado de um ângulo frontal, num tamanho ampliado, lembrando uma
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aproximação cada vez maior com aquele que lê o texto. Isso se mostra bastante
importante no anúncio, uma vez que essa ação é colocada em primeiro plano, revelando
que uma relação de afinidade com o consumidor é um dos objetivos primordiais do
texto.
No que se refere aos significados composicionais, terceira metafunção da GDV,
observa-se que o PR ocupa o centro do layout do anúncio, localizado entre as
informações do plano novo (lado direito do anúncio) e as informações do plano dado
(lado esquerdo do anúncio). Isso significa que o ator ganha destaque no centro do
layout, porque, dentro outros motivos, está entre aquilo que os consumidores já
conheciam, com aquilo que a empresa apresenta como novo, ou seja, o diferencial em
relação as demais empresas do mercado. Portanto, o que o leitor percebe é que as
informações contidas no plano da esquerda (plano dado) fazem a apresentação de um
produto conhecido, isto é, a “rúcula” mostrada como de boa qualidade pelo adjetivo
“incrível”, mas essa informação, já conhecida pelo leitor, ganha novos sentidos quando
se observam as informações do plano direito (plano novo). Assim nota-se que “a incrível
rúcula” faz uma remissão ao contexto dos super-heróis (das estrelas), mais
especificamente ao personagem conhecido como incrível Hulk. As cores também
representam um importante recurso semiótico, por lembrar a cor do super-herói e da
hortaliça. Ademais o contraste que essa cor estabelece com a cor do plano de fundo
realçam o seu foco e reafirmam a importância do produto.
TEXTO 2: Charge

Fonte: http://joaobdrummond.blogspot.com.br/2015/

A interpretação feita pelos alunos, a partir da charge, revela, em sua maioria, um
desejo de mudança por parte deles, como cidadãos, diante de uma realidade tão
opressora. Quatro educandos (A1, A2, A3, A4) declararam que depende da sociedade a
mudança que o país precisa. Essa consciência crítica foi assumida tanto com a ajuda da
compreensão do texto, como pelo conhecimento de mundo que eles têm como
bagagem para posicionar-se de tal forma. Por isso, podemos dizer que todos
compreenderam de forma explícita ou implícita a intertextualidade com o poema de
Carlos Drummond, tanto pelo conhecimento do poema como pela experiência adquirida
dentro relações sociais sobre a problemática da corrupção. Esse entendimento serviu
como subsídio para desvendar os sentidos das metáforas utilizadas no texto. Segundo
Fairclough,
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Outra questão importante sobre a ideologia diz respeito aos aspectos ou níveis do
texto e do discurso que podem ser investidos ideologicamente [...]Os sentidos das
palavras são importantes, naturalmente. mas também o são outros aspectos
semânticos, tais como as pressuposições [...] as metáforas [...]e a coerência. (2001,
119)

Por isso, todos atribuíram o mesmo significado para a palavra “pedra” e para sua
imagem, ou seja, o de que essa pedra (a corrupção) simboliza um empecilho para o
desenvolvimento da nação. Apesar de estarem aptos para atribuirem sentido a essa
intertextualidade, isso configura ainda uma compreensão superficial do texto, na
medida em que eles não adentram no campo da intertextalidade constitutiva
(interdiscursividade) por não perceberem os diversos discursos que aí se cruzam. Dentre
eles, destacam-se dois: o discurso de combate à corrupção, mesmo diante do tamanho
da dificuldade; e o discurso de impossibilidade de combate, mediante as relações de
poder envolvidas. Recorremos, inicialmente, à leitura da linguagem não verbal para
entender melhor esse segundo discurso. De acordo com a Gramática do Design Visual
(GDV), os significados textuais transmitidos pela metafunção composicional, mais
especificamente através do componente saliência, podemos perceber que, pelo
tamanho da imagem da pedra, pela sua localização em primeiro plano na imagem e pela
profundidade de seu foco, faz com que percebamos a quase impossibilidade de ser
destruída por dois personagens que, praticamente, não têm representatividade na
imagem. Em outras palavras, é como se a persistência da sociedade em combater a
corrupção fosse destruída pelas relações de poder que existem por trás disso.
A fragilidade das personagens diante do problema é tão grande, que passa a
noção de que o discurso de combate é irônico, mantendo, dessa forma, a dominação de
poder. Esse discurso, portanto, torna-se utópico e circula na sociedade como um senso
comum, impedindo uma transformação social, conforme Fairclough (2001, p.120) “As
ideologias construídas nas convenções podem ser mais ou menos naturalizadas e
automatizadas, e as pessoas podem achar difícil compreender que suas práticas normais
poderiam ter investimentos ideológicos específicos.” Portanto, avaliamos que os alunos,
em seus textos, apenas apresentam os prejuízos decorrentes da corrupção e, em
seguida, mantêm o discurso cristalizado na sociedade, pois eles sentem dificuldade de
transpor essa barreira ideológica. Ainda de acordo com as concepções teóricas do autor
citado:
As ideologias surgem nas sociedades caracterizadas por relações de dominação com
base na classe, no gênero social, no grupo cultural, e assim por diante, e, à medida
que os seres humanos são capazes de transcender tais sociedades, são capazes de
transcender a ideologia. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121)

TEXTO 3: Tirinha
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Fonte: www.faperj.br

Para esse texto, muitas interpretações foram feitas. Dois alunos (A1 e A4)
consideraram que o objetivo principal da tirinha é a influência que a tecnologia exerce
na vida das pessoas. O aluno A2, por sua vez, teve outro olhar, pois interpretou que o
texto aborda o preconceito em relação a certas profissões, mais especificamente a
discriminação que os próprios filhos têm com o trabalho exercido pelos pais. O
estudante A3 repetiu muitas informações contidas na tirinha, mas, ao final, revela que
a personagem (Susanita) não quer ser como a mãe, no entanto, no último quadrinho, a
menina Susanita praticamente volta a ter a mesma opinião presente no primeiro.
Para o exercício de compreensão desse gênero, explicamos, aos participantes da
pesquisa, que a personagem Mafalda foi criada pelo cartunista argentino Quino. Ela é
uma garotinha de 6 anos de idade que critica o discurso conservador e ditador na
Argentina, durante o período da década de 60 e início de 70. Entretanto, as temáticas
abordadas retratam muito bem diversos outros contextos. Aproveitando essas
informações, o aluno A5 escreve que, no decorrer desse momento, na Argentina, as
pessoas eram privadas de se manifestarem, por isso elas, por um determinado tempo,
se conformaram com o pouco que podiam fazer. Depois começaram a buscar os seus
direitos, entretanto continuaram querendo pouco.
Não podemos, na verdade, desprezar as interpretações feitas pelos alunos, visto
que são olhares diferenciados. Entretanto, observamos que nenhum deles conseguiu
fazer uma leitura cuja compreensão se desse por um entrecruzamento de temas e,
dentro desses temas, as suas várias vozes, vários discursos. Consoante Fairclough
(2001), essa construção heterogênea dos textos a partir de elementos das ordens do
discurso constitui a interdiscursividade. Não queremos esgotar aqui essa possibilidade
de leitura mais aprofundada, todavia tentamos apontar alguns aspectos importantes.
Inicialmente, destacamos os pensamentos antagônicos de Mafalda e sua amiga
Susanita. É possível observar que houve uma tentativa de persuasão por parte de
Mafalda, pois podemos perceber que, no diálogo do primeiro quadrinho, há uma
afirmativa, simbolizando a concordância de uma ideia anteriormente veiculada, por isso
Susanita diz: “Tem razão, Mafalda...” Assim, através da fala dessa personagem, fica claro
o posicionamento de Mafalda diante dos papeis desempenhados pela mulher na
sociedade.
É necessário frisar que a década de 70, tanto na Argentina como no Brasil, foi
marcada por movimentos feministas contestadores da ordem política instituída nesses
países que vivenciavam a ditadura militar. Nesse momento, as manifestações
feministas, dentro desse propósito maior, buscavam ampliar o espaço de atuação da
mulher na sociedade. Assim, o diálogo entre as personagens de Quino representa um
pouco da ideologia desses movimentos latino-americanos. Mafalda dissemina essas
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ideias, e sua amiga simboliza o pensamento mais tradicional de representação feminina
na sociedade. Nasce, a partir daí, a luta ideológica de duas concepções que advêm do
discurso feminista emancipador e do discurso conservador “patriarcal”. Segundo
Fairclough (2001) importante luta para a reelaboração das práticas discursivas e nas
transformações das relações de dominação.
Vemos que apesar de Susanita se mostrar, inicialmente, convencida da mudança
proposta por sua amiga, no final da tirinha ela acaba frustrando as expectativas de
Mafalda, uma vez que, primeiramente, a mulher é inserida no mundo tecnológico em
contraposição ao mundo dos afazeres tradicionais denominado pela personagem como
“medíocre”. Em seguida, Susanita se utiliza de um discurso conservador, mostrando
que, apesar da mudança no modo de produção, a mulher ainda se fixa nos mesmos
espaços, com os mesmos direitos, iguais objetivos e concepções de outrora. Isso desvela
a crítica para a sustentação da dominação hegemônica no contexto ditatorial. Por isso a
importância de levar em consideração a produção, a distribuição e o consumo do texto,
de acordo com a ADC, já que buscamos avaliar quem produz esses discursos e por quem
eles são consumidos, num determinado contexto, para uma melhor compreensão das
ideologias veiculadas.
Vale ressaltar, dentro da primeira dimensão da teoria de Fairclough (2001,
p.105), denominada prática textual, a relevância da escolha do vocabulário, isto é, o
sentido das palavras e “como os sentidos das palavras entram em disputa dentro de
lutas mais amplas”. Notamos que a palavra “mediocridade” revela uma crítica que tanto
contribui para o favorecimento do discurso feminista transformador como para a
manutenção de um discurso conservador. É “medíocre” pensar que a mulher deve ser
mantenedora apenas de práticas e atribuições tracionais, mas, ao mesmo tempo, a
palavra torna-se até discriminatória, o que contribui para o questionamento dos ideais
dos grupos feministas. Além disso, a própria personagem, que qualifica o corte e costura
como uma atividade “medíocre”, não consegue deixar de desejá-la como meta para o
seu futuro, mesmo tentando adequá-la às tendências tecnológicas.
É imprescindível avaliarmos que todos esses sentidos e muitos outros possíveis
se dão também pela compreensão dos elementos não verbais. Destaca-se, de acordo
com a Gramática do Design Visual (GDV), os significados interpessoais transmitidos pela
metafunção interacional, primeiro em relação ao elemento distância, pois os tipos de
enquadramento podem representar uma maior ou menor distância social. Notamos que
o primeiro e o quarto quadrinhos são apresentados dentro de um plano aberto. Já o
segundo e o terceiro num plano fechado. Compreendemos que fecha-se o plano no
momento em que a personagem explica melhor o seu posicionamento sobre a temática
abordada, o que requer uma maior aproximação com o social, com o leitor. Abre-se o
plano no início e no final do seu pensamento até para que possamos identificar melhor
as expressões corporais numa perspectiva mais ampla (corpo inteiro das personagens),
uma vez que percebemos, além das expressões faciais, que a movimentação dos
membros superiores revelam o contentamento ou o descontentamento das
personagens. Mafalda, no primeiro quadrinho, posiciona os braços para trás
demonstrando tranquilidade e satisfação. Já no último quadrinho, estende-os bastante
como um sinal de cansaço e insatisfação. Susanita, por sua vez, no primeiro quadrinho,
acomoda os braços para trás revelando também um estado de tranquilidade e
conformismo. No último, movimenta-os de uma forma característica de quem está
defendo, com muita ênfase, algo de que se acredita. Além disso, o terceiro quadrinho
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da tirinha, ainda na metafunção interacional, desloca o posicionamento da imagem, de
acordo com o elemento atitude, pois as personagens não são mostradas de um ângulo
frontal (a nível dos olhos), mas sim num ângulo oblíquo alto (acima do nível dos olhos).
Isso revela o pensamento da personagem que fala, porque ela demonstra querer evoluir
como mulher na sociedade, daí a perspectiva da altura.
Ainda em relação a esta mesma metafunção, dentro do componente
denominado contato, analisamos que as personagens não olham diretamente para o
leitor. Lembrando que nesse componente, segundo a GDV, as imagens são classificadas
mediante o modo semiótico do olhar dos participantes representados como sendo de
demanda e oferecimento. Por essa razão, as imagens acima classificam-se como de
oferta/oferecimento, sendo que nelas o leitor não é o alvo do olhar, mas o sujeito do
olhar, pois vai observar todas as ações das personagens. No caso em estudo, observase, principalmente, as expressões faciais, na interação entre os participantes
representados, uma vez que tais expressões mostram de forma bastante marcada o
pensamento e o posicionamento crítico das personagens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avaliamos ser necessária uma formação baseada nos multiletramentos, com o
objetivo de preparar o educando para a compreensão dos textos repletos de
multisemioses que circulam no nosso meio social. Acreditamos que interpretar melhor
os gêneros multimodais é uma relevante contribuição no processo de construção de
leitores. Isso se justifica pela capacidade do desenvolvimento de competências diversas
para a assimilação dos recursos que juntos constroem os significados textuais.
Diante da pesquisa realizada, percebemos que os alunos sentem afinidade com
a leitura desses gêneros multimodais, entretanto assumem e, através do exercício de
interpretação, também pudemos perceber que eles ainda encontram algumas
dificuldades para interpretá-los. Isso se torna mais difícil quando exigimos deles um
posicionamento crítico diante da leitura realizada. A maioria dos estudantes afirmam
que são textos atrativos, mas que não trazem informações suficientes como um texto
composto apenas de linguagem verbal. Segundo eles, daí parte a dificuldade de realizar
uma interpretação mais aprofundada e mais eficaz diante do que foi proposto na
pesquisa.
Utilizamos as contribuições teóricas da Gramática do Design Visual de Kress e
van Leewen (1996, 2006) para embasarmos e analisarmos os textos selecionados para a
pesquisa. E, através disso, fizemos uma leitura das imagens, demonstrando o quão
significativas elas são para a compreensão textual. Além disso, com o objetivo de
avaliarmos a riqueza que esses textos carregam em termos de ideologias veiculadas, das
relações de poder e dominação e da percepção dos diversos discursos presentes neles,
a ancoragem da pesquisa nas concepções teóricas de Análise Crítica do Discurso, mais
especificamente através da teoria tridimensional do discurso de Norman Fairclough
(2001), foi essencial para que desvendássemos significados importantes no
desempenho de uma leitura mais crítica.
Ressaltamos a inviabilidade de esgotar, por meio desta pesquisa, as
possibilidades de contribuição dessas propostas teórico-metodológicas no estudo dos
textos multimodais. Realizamos aqui uma breve demonstração da relevância dessas
concepções como auxílio para melhorar o entendimento desses gêneros. Ademais,
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destacamos a diversidade de recursos que enriquecem esses textos. Ao contrário do que
os alunos afirmaram, eles são carregados de informações e significados. Daí a
necessidade da efetivação de práticas multiletradas que preparem esses estudantes
para compreendê-los melhor.
REFERÊNCIAS
ANECLETO, U.C.; MIRANDA, J. D. O. Multiletramentos e práticas de leitura, escrita e
oralidade no ensino de língua portuguesa na educação básica. Pontos de Interrogação,
Bahia, v. 6, n. 2, p. 67-80, jul./dez. 2016. Disponível em: ˂
https://www.revistas.uneb.br/index.php/pontosdeint˃ Acesso em: 12 set. 2017
AZEVEDO, A. P. B. M. Multimodalidade na sala de aula: estratégias textual-discursivas
para leitura crítica de imagens e produção de sentidos. In: FÓRUM ENSINO. PESQUISA.
EXTENSÃO. GESTÃO (FEPEG), 8., 2014, Montes Claros. Anais... Disponível em:
˂www.fepeg2014.unimontes.br ˃ Acesso em: 6 set. 2017
BARROS, D. E. C. Análise do discurso crítica: pesquisa social e linguística. In: JORNADA
INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO, 1, 2008, Maringá, PR. Anais eletrônicos.
Disponível em ˂www.ple.uem.br/jied/˃ Acesso em: 20 set. 2017
BEZERRA, A. L.; LIMA, A. E.; OLIVEIRA, M. N. Leitura de texto multimodal: explorando a
charge no ensino de Língua Portuguesa. Letras & Letras, Uberlândia, vol 32, n. 4, p. 226242, jul./dez. 2016.
BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 9394/96.
Brasília, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias. Brasília, 2000.
DIONISIO, A. P. [org.]. Multimodalidades e leituras: funcionamento cognitivo, recursos
semióticos, convenções visuais. Recife: Pipa Comunicação, 2014.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Izabel Magalhães, coordenadora da
tradução, revisão técnica e prefácio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.
GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, Volume 35, Fascículo n. 2, p. 57 – 63,
mar./abr. 1995.
KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. London;
New York: Routledge, 2006.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

64

LIMA, Eliete Alves de. Multimodalidade e leitura crítica: novas perspectivas para o
ensino de língua portuguesa. Dissertação (Mestrado em Letras), Mestrado Profissional
em Letras, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau do Ferros, 2015.
ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na
escola. In: ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.) Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012, p. 11-31.
SEGATTO, L. S., KNOLL, G. F. Análise dos recursos multimodais em texto publicitário
Impresso. Signo, Santa Cruz do Sul, v. 38, n. 64, p. 66-83, jan./jun. 2013. Disponível em:
˂http://online.unisc.br/seer/index.php/signo˃ Acesso em: 08 de set. 2017
SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D.
T. (Org.) Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. cap. 2, p. 11-29.
THE NEW LONDON GROUP. Multiliteracies: Literacy learning and the design of social
futures. London: Routledge, 1996.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

65

MULTIMODALIDADE NA AULA DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA: uma reflexão sobre
a metodologia do professor diante de recursos visuais do texto.
Robson Henrique Antunes de Oliveira21

RESUMO: Podemos considerar a sociedade pós-moderna como uma sociedade de
cultura imagética. Isso faz a escola (re)pensar o processo de ensino da língua, sobretudo
aquelas que estejam ligadas as atividades de leitura em Língua Inglesa (LI) através de
textos visuais/multimodais, justamente para proporcionar um ambiente rico de
aprendizagem na perspectiva dos multiletramentos. Nesse sentido, temos como
objetivo refletir sobre o ensino de LI em uma turma do Ensino Médio (EM) de uma escola
pública do município de Tenente Ananias – RN. Mais precisamente, analisar se a
metodologia de ensino do professor de inglês nas atividades de leitura considera a
perspectiva multimodal da linguagem, com foco nos recursos visuais do texto, visando
práticas de multiletramentos em sala de aula. A fundamentação teórica do nosso
trabalho, compreende os estudos sobre os pressupostos da multimodalidade: Kress e
Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009), Bezemer e Kress (2008, 2014, 2015,
2016); A pedagogia dos multiletramentos proposto pelo Grupo de Nova Londres por,
Cope; Kalantizis (2000), que discute o significado de ser professor de linguagens nos
tempos atuais; e na teoria do letramento visual/multimodal crítico, representada na
óptica de Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2013). Os resultados obtidos sinalizam que
apesar do professor trabalhar textos multimodais em sala de aula, a sua prática de
ensino, ainda limita os recursos não verbais do textos, ou seja, o visual, as questões
verbais do código escrito.
Palavras chaves: Multimodalidade; Multiletramentos; Letramento visual/multimodal;
Ensino de leitura em Língua Inglesa;

INTRODUÇÃO
O mundo da atualidade é um universo de significados. Se formos mensurar os
signos que circularam no contexto social de décadas atrás, com os signos que circulam
no contexto social do presente, podemos chegar à conclusão de que à nossa volta as
representações estão cada vez mais carregadas de significados.
A diversidade de significados, que constantemente podemos ler e produzir
sentido na contemporaneidade, está vinculada principalmente a natureza da
globalização. Este fato tem o poder de transformar, epistemologicamente, a linguagem,
que agora passa a ser vista em seu molde mais amplo e complexo, ou seja, multimodal.
Isso, consequentemente nos faz (re)pensar o processo de ensino e aprendizagem da
21
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linguagem, sobretudo aquelas que estejam ligadas as atividades de leitura em Língua
Inglesa (LI), sobre a luz das teorias da multimodalidade.
Trazendo para a realidade do contexto da escola pública brasileira, a prática do
uso da multimodalidade em sala de aula não é uma realidade recente, mas parece estar
na moda nos estudos teóricos e práticas acadêmicas. Desde o surgimento diacrônico
dos métodos de ensino de língua, citando a mais antiga, a abordagem da gramática e
tradução, historicamente; até a mais recente, a abordagem comunicativa; podemos
compreender que já se predominava o uso em sala de aula de no mínimo duas
modalidades da linguagem.
Nesse sentido, acreditamos que a multimodalidade da linguagem é um fato que
sempre foi e é amplamente explorado, sendo impossível imaginar a sala de aula de LI
sem imagem, pinturas, gravuras, fotos, revistas em quadrinhos, videoclipes, vídeos do
youtube, músicas, áudios, podcast, recursos midiáticos, gestos, entre outros.
Entretanto, esses recursos não são aproveitados pela sua natureza multimodal. O que
queremos dizer, é que os recursos não verbais da linguagem muitas vezes são
inferiorizados aos recursos verbais, como por exemplo, a imagem, que sempre está
relacionada a uma conotação de transformar o texto verbal mais atraente.
De acordo com o dito acima, temos como objetivo refletir sobre o ensino de LI
em uma turma do Ensino Médio (EM) de uma escola pública do município de Tenente
Ananias – RN. Mais precisamente, analisar se a metodologia de ensino do professore de
inglês nas atividades de leitura e escrita considera a perspectiva multimodal da
linguagem, com foco nos recursos visuais, para gerar práticas de multiletramentos em
sala de aula. Por isso, nos perguntamos: a multimodalidade, mais precisamente os
recursos visuais do texto, são usados na prática de ensino do professor como
complemento metodológico unicamente para dar suporte aos textos verbais e
transformá-los mais atraentes, ou é um significativo recurso de comunicação para serem
explorados nas aulas de leitura em LI para gerar práticas de multiletramentos?
Para tanto, para a fundamentação teórica que embasa a análise teórica e prática
do nosso trabalho, compreende as teorias que focam sobre os pressupostos da
multimodalidade, segundo autores como: Kress e van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt
(2008, 2009), Bezemer e Kress (2008, 2014, 2015, 2016); A pedagogia dos
multiletramentos proposta pelo Grupo de Nova Londres (COPE; KALANTIZIS et al, 2000)
que discute o significado de ser professor de linguagens nos tempos atuais; e na teoria
do letramento visual/multimodal crítico, representada por Callow (1999, 2005, 2006,
2008, 2013), Oliveira (2006), Rojo (2012), dentre outros.
MULTIMODALIDADE: NOVOS DESENHOS PARA O ENSINO DE LEITURA EM LI
Podemos compreender multimodalidade como uma abordagem eclética,
caracterizada pelos variados modos da linguagem, presentes nas diferentes formas de
comunicar na sociedade. (JEWITT, 2008). Esses modos podem ser constituídos através
do linguístico, visual, áudio, gestual, espacial e na relação conjunta entre eles (COPE,
KALANTZIS, et al., 2000, p. 78). O processo de distribuição, interpretação e
transformação dos múltiplos modos são concebidos como fluídos e dinâmicos em vez
de uma simples habilidade estática para a replicação e uso. (JEWITT, 2008).
A multimodalidade dialoga com o entendimento de que a linguagem é
concebida em moldes mais amplos e diversos. O que queremos dizer é que a palavra
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escrita, ou seja, o verbal, representa apenas uma parte do conjunto de códigos que
compõe a linguagem. Assim, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) compreendem que há
outros modos da linguagem que estão vinculados as representações não verbais que
tem a potencialidade de comunicar e significar sem que haja supremacia de torná-los
dependentes do código verbal (é o caso dos recursos visuais).
De acordo com Callow (2013), os estudos sobre multimodalidade surgiu com o
intuito de descrever abordagens que nos leve a refletir sobre os diferentes modos que
configuram as representações da linguagem diante as novas formas de comunicar e
interagir no contexto social do século XXI.
Nesse sentido, discutimos multimodalidade nas questões escolares, mais
diretamente no que se refere ao processo de ensino de LI como LE na escola pública;
explicitamos que essa abordagem começou a ter significativa notoriedade quando a
evolução da linguagem se fez presente no dia a dia dos alunos através de suas formas
de comunicar na sociedade altamente tecnológica. Com isso, compreendemos que se
torna incoerente ter práticas de ensino monomodais na escola quando o contexto social
dos alunos lhes permite ter práticas de linguagem e de comunicação com natureza de
múltiplos modos.
No bojo dessa realidade, (LANKSHEAR, C.; KNOBEL, 2003) afirmam que o caráter
das mudanças na sociedade globalizada desafia a educação e mais diretamente as ações
didático-pedagógico de professores de língua em que as práticas de ensino, mais
especificamente diante da habilidade de leitura, são subsidiadas pelas epistemologias
conteudistas tradicionais.
Os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) sinalizam que o ensino de LI no
ensino fundamental II deve priorizar a habilidade da leitura, já que essa proporciona
ambiente de aprendizagem mais autêntica para o aluno. Já as Orientações Curriculares
para o Ensino médio (OCEM) mostram que o ensino de LI permanece através da
habilidade leitura, agora, utilizando textos com linguagens diversas justamente para
promover experiências de multiletramentos nos alunos. Nesse sentido, explicitamos o
texto, mais diretamente o texto multimodal, que é o recurso mais utilizado para o ensino
de leitura em LI, é compreendido por fronteiras multiplas e, consequentemente, requer
novas habilidades para o seu processo de leitura.
Descardeci (2002) critica as práticas de ensino nas atividades de leitura,
vigentes na escola atual, pois ainda continua rígido e não permite o florescer da
aprendizagem de uma LE no educando. Descardeci (2002) ainda faz uma ressalva que o
ensino da leitura, nos ditos moldes tradicionais, precisam ser superados, já que essa
concepção só faz limitar a educação linguística unicamente para o código verbal,
excluindo, por exemplo, o visual.
Descardeci (2002) mostra que a linguagem dos textos (impressos ou digitais)
estão cada vez mais visuais e sua configuração pode impactar o processo de produção e
construção de sentido no processo da leitura, pois, traz consigo uma diversidade de
modos interligados, tais como: palavras, imagem, layout, cores, movimento, gestos e
elementos interativos. Além disso, ainda de acordo com a autora, a abordagem
multimodal no ensino da leitura além de possibilitar a valoração e articulação de todos
os modos que compõe os textos impressos e/ou digitais, permite ler, de forma crítica,
para além do que está exposto no papel ou na tela. Em outras palavras, oportuniza fazer
a leitura de mundo proposto por Paulo Freire (2011).
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Assim vemos que a linguagem e comunicação se complexifica, o texto se
complexifica, a prática de leitura se complexifica, e, consequentemente, o processo de
ensino de uma LE também se complexifica. Nesse sentido, interpretamos que a
concepção da epistemologia da multimodalidade apresenta ser mais adequada ao
cenário do contexto social atual com novas forma de comunicar, já que elas traduzem
todo o caráter complexo da linguagem e de novas exigência para o ensino de inglês.
No atual contexto mundial, marcado pelas tecnologias, de novos contornos
para construção do conhecimento, e, com um novo perfil de aprendizes, o ensino de LI
precisa ser redesenhado para as novas realidades sociais. Uma vez que o ensino de
inglês esteja sinalizando para o prisma da multimodalidade, proporciona práticas de
multiletramentos e, assim, favorece a compreensão do mundo moderno, proporciona
formar leitores críticos, possibilitando-os a realizar articulações com outros textos, além
de debater e estabelecer juízo de valor sobre textos diversos em diferentes práticas
sociais. Assim, mostraremos a seguir, a pedagogia dos multiletramentos proposta pelo
Grupo de Nova Londres (COPE; KALANTIZIS et al, 2000), justamente para revisar e
refletir, dentre outros aspectos no ambiente escolar, as bases teórica e prática sobre a
produção do conhecimento diante das atividades de leitura em LI em um cenário com
novas necessidades.
PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS: QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA O
ENSINO DE LI NA PÓS-MODERNIDADE
A literatura de (COPE, KALANTZIS, et al., 2000.), nos faz perceber que o processo
de ensino e aprendizagem de uma língua se mostra cada vez mais complexo. Isso porque
o caráter das intensas mudanças na sociedade atual, principalmente aquelas que
estejam relacionadas as práticas comunicativas, ganhou grande proporção no final do
século XX, quando o símbolo das tecnológicas afloraram o fenômeno da globalização,
possibilitando significativas transformações na forma de comunicação entre povos de
linguagens e culturas diferentes.
De acordo com o dito anteriormente, defendemos da ideia de (COPE, KALANTZIS,
et al., 2000, p. 62), de refletir sobre a necessidade de abordar nas escolas novos
desenhos para o ensino, principalmente levando em conta o contexto altamente
moderno, para gerar possibilidades de compreender e construir sentidos vinculadas as
questões globalizantes e a forma que ela transforma a vida particular, a vida do trabalho
e a vida sociais de sujeitos.
Assim, em uma sociedade contemporânea vista como a fluidez do líquido Bauman (2001) rompem com quaisquer conceitos sólidos, ideias fixas, ideologias
estáveis, diante das práticas de linguagem, uma vez que os rotuláveis não são mais
suficientes para lidar com a pluralidade de sentidos que cruzam os discursos na vida
social, pois apresenta ser cada vez mais caótica. Este é um pensar que vem conceber a
linguagem e construção de sentido da nossa realidade como não estáticos, mas ao
contrário, como um contínuo, fluído e constante processo significação, gerando ao
homem diluir certezas, crenças e rever pensamentos e práticas ancoradas no tempo
como verdades absolutas.
Mediante essa modesta reflexão, pensamos agora sobre uma visão de ensino do
passado para uma visão do presente, o Grupo de Nova Londres (GNL), constituídos por
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dez educadores de diferentes áreas22, introduziram no cenário educacional mundial a
Pedagogia dos Multiletramentos, justamente para quebrar com paradigmas
estabelecidos e refletir sobre a educação linguística em seus moldes mais amplos e
coerente com o contexto social vigente. Os frutos dos estudos desse grupo gerou o
artigo seminal - A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures (CAZDEN, COPE
et al, 1996) e, quatro anos mais tarde, a coletânea Multiliteracies: Literacy Learning and
the Design of Social Futures (COPE, KALANTZIS, et al, 2000), publicado pela Harvard
Educational Review. Essas referências, na atualidade, são primordiais para pesquisas
que abordam temáticas sobre o ensino de língua relacionado a questões de
globalização, cidadania e práticas de multiletramentos referente as diversas modalidade
da linguagem.
A Pedagogia dos Multiletramentos aflora o letramento para além de um
conjunto de regras estáveis. Em outras palavras, a multiplicidade da linguagem que
caracteriza a comunicação que usufruímos diariamente com diferentes culturas passa a
ser visto por diferentes lentes, principalmente, no que se refere a produção e construção
de sentido, de forma crítica, ante as práticas sociais. Seguindo essa linha de raciocínio,
o GNL explicita que o termo multiletramentos é para “descrever dois argumentos
principais que nos colocam diante a ordem da emergência cultural, institucional, global:
que é a multiplicidade dos canais de comunicação e mídia e o aumento da diversidade
linguística e cultural (CAZDEN, COPE et al., 1996, p.63)23.
Atento ao fato de estarmos rodeados de diferentes linguagens e diferentes
culturas, surge a premissa de um letramento multimodal24, que se diferencia de outras
formas de letramento convencionais, justamente pelo fato de ser dinâmico e poderoso
e, por reunir em uma única prática, os modos verbal e não verbal da linguagem em seus
respectivos propósitos sociais e culturais. Essa característica plural do ensino na
perspectiva multimodal é fundamental para nos inserimos em um mundo desordenado
onde os sentidos são cada vez mais híbridos e multiculturais. (CAZDEN, COPE et al.,
1996, p.64)
Em acréscimo, e ainda seguindo a ótica de (CAZDEN, COPE et al., 1996, p.64),
percebemos que a visão de um letramento multimodal, coloca os sujeitos como
produtores, construtores e transformadores de significados, por isso – designers – de
um futuro social, onde através da linguagem e pela linguagem dialogam para que o
mundo possa caber todos os mundos. Em outras palavras, essa terminologia concebe os
sujeitos sociais como seres capazes de lidar com diferentes linguagens (linguísticos,
visuais, áudio, gestuais e espaciais) e diferentes culturas dos ambientes de trabalhos,
das esferas públicas e das comunidades particulares, de forma democrática e crítica.
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cultural, institutional, and global order: the multiplicity of communication channels and media, and the
increasing saliency of cultural and linguistic diversity.”
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De acordo com o Grupo de Nova Londres, a multimodalidade compreende cinco modos distintos, mas
que se complementam e potencializam o processo de comunicação e construção de sentido. Sendo eles
o linguístico, o visual, o auditivo, gestual, especial.
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A respeito dos desafios que compõem as práticas educativas no contexto pósmodernos, marcado pelo capitalismo global, que influência diretamente as três esferas
sociais em que os sujeitos se fazem presentem (vida profissional, vida pública e vida
pessoal) o GNL (2000) abre duas questões fundamentais da pedagogia dos
multiletramentos - “O que” (what) e o “Como” (How).
A respeito do “o que” dá pedagogia dos multiletramentos, é justamente para
designar práticas de linguagem através de uma perspectiva de metalinguagem em que
concebe sujeitos como designers (GRUPO DE NOVA LONDRES, 2000, p.19). Nesse
sentido, esse conceito se torna central e de grande relevância para a ressignificação da
educação que almeje o ensino de língua em tempos contemporâneos de forma mestiça,
híbrida e interdisciplinar. Ainda na perspectiva designers, percebemos uma relação
horizontal e colaborativa entre professor e aprendiz, pois, “o professores e gerentes são
vistos como designers de processos de aprendizagem e ambientes, não como chefes
ditando o que aqueles em suas respectivas responsabilidade devem fazer” (GRUPO DE
NOVA LONDRES, 2000, p.19)25. No processo de construção de formas e significados de
qualquer atividade semiótica deve ser entrelaçada a questão de designer, considerando
três aspectos que são dinâmicos e fundamentais: a) desenhos disponíveis – (recursos
disponíveis para a construção de sentidos; b) desenhos – (o processo do trabalho
realizados nas atividades semióticas tendo em vista os desenhos disponíveis; c)
redesenhos – (recursos produzidos e transformados diante o processo de desenhos).
(CAZDEN, COPE et al., 1996, p. 74)
O “como” da pedagogia dos multiletramentos, busca explanar o ponto de vista
da sua proposta defendida dentro das relações epistemológicas que fogem de qualquer
suposição hierarquizada que remeta as questões generalizadas e/ou abstratas, mas que
são embutidas ante os aspectos sociais, culturais e contextos materiais. Nesse sentido
GNL, explana que “nossa visão da mente, da sociedade e da aprendizagem baseia-se no
pressuposto de que o pensamento humano é corporificado, situado e social” (CAZDEN,
COPE et al., 1996, p. 82)26
Nós, professores, precisamos reconhecer a complexidade de ensinar uma língua
em tempos líquidos, como também, precisamos considerar os signos em seus
intercâmbios verbais e não verbais (re)produzidos nas relações comunicativas entre os
sujeitos que estão imersos no espaços sociais e culturais.
LETRAMENTO VISUAL: APLICAÇÕES PARA O ENSINO DA LEITURA EM LI
Podemos considerar a sociedade pós-moderna como uma sociedade de cultura
imagética. É explicito que lemos constantemente com os nossos olhos as imagens que
estão presentes no contexto social em nossa volta, assim como, cada vez mais,
utilizamos os meios visuais para comunicarmos e interagirmos com sujeitos de culturas
e linguagens diversas. Isso se dá, uma vez que, é uma prática de comunicação
instantânea e universal.
De acordo com Callow (2008, 2013) os recursos visuais representam a
modalidade da linguagem não verbal e tem o poder comunicar tanto quanto a
25

Texto original: “Teachers and managers are seen as designers of learning processes and environments,
not as bosses dictating what those in their charge should think or do”.
26
Texto original: “Our view of mind, society and learning is based on the assumption that the human mind
is embodied, situated and social”.
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modalidade verbal. Ademais, Bamford (2003, p. 01) afirma que a prática de linguagem
utilizando os meios visuais, mais precisamente as imagens, é um processo que vem se
tornado mais complexo, diverso, profundo, extensivo e, que através da interação com
outros sujeitos, nos permite construir sentido ante as relações sociais.
De acordo com o dito acima, percebemos que a linguagem no processo de
comunicação humana na sociedade do século XXI tem se tornando cada vez mais
multimodal, em consequência, ganham novos contornos. Isso se dá, sobretudo, em
virtude dos diversos aparatos tecnológicos que surgiram em nossa realidade, fazendo
com que o visual, se expanda amplamente, sendo assim, um fonte de comunicação,
interação e significação característico da nossa atualidade. Por isso, ler e produzir
sentido, de forma crítica, ante os recursos visuais que estampa a nossa cultura é uma
necessidade que precisa ser explorada em sala de aula de LI, já que favorece para o
desenvolvimento da habilidade de ler e significar para além do código escrito. O que
queremos dizer é que se faz necessário promover o letramento visual nos alunos para
atuarem em diferentes práticas sociais usando textos multimodais/imagéticos
impressos e/ou digitais.
No sentido amplo do letramento visual, podemos defini-lo “uma habilidade de
construir sentidos através de imagens”27 (BAMFORD, 2003, p. 01 apud GIORGIS,
JOHSON, BONOMO, CALBERT, & AL, 1999: 146). No sentido mais restrito, o “letramento
visual é uma habilidade de compreender a imagem como um meio que apresenta
múltiplas narrativas que informam a identidade”28 (GILBERT, 2003, p. 89).
Mais diretamente, no que se refere para promoção do letramento visual no
ensino de LI, se faz necessário que o aluno tenha a competência de “construir sentido
por meio da imagem” (BAMFORD, 2003, p. 01).29 Gilbert (2013, p. 89) segue a mesma
linha de pensamento ao informar que “alguém que é letrado visualmente, então, deve
ser capaz de ler ou entender os sentidos que estão inscritos e escritos por imagens.”30
Para além disso, é de fundamental relevância que a construção da linguagem visual não
deve se dar pela forma mecânica de interpretação, restringindo unicamente pela sua
decodificação, pois, de acordo com Callow (2008, 2013), o texto visual comporta um
grande carga de ideologias tanto quanto o texto verbal. Nesse sentido “o leitor precisa
usar habilidades críticas de exploração, para crítica e reflexão” (BAMFORD, 2003, p.
01).31
Acreditamos que é de urgência valorizar e incluir, no contexto da escola pública
brasileira, o ensino que considere a natureza da linguagem visual. Defendemos esse
ponto de vista, porque, vemos a necessidade de desenvolver o letramentos visual nos
alunos para eles atuarem nas diferentes tarefas de leitura e escrita com textos
imagéticos em diversas contextos sociais e culturais. Mas, como preparar o aluno para
lidar com produção e construção de sentidos de diferentes textos visuais na sociedade
atual? Nessa perspectiva, Callow (200, 2008, 2013) introduz a amostra de ensino - Showme Framework - (Modelo Mostre-me), com dimensões para serem aplicadas em sala de
aula, justamente para aflorar o processo didático-metodológico de ensino de língua,
27

Texto original: Ability to construct meaning from visual images.
Texto original: Visual literacy as the ability to comprehend the image as a constructed medium inscribed
with multiple narratives that inform identity.
29
Texto original: To make meaning from images.
30
Texto original: Someone who is visual literate, then, would be capable of “reading” or understanding
those meaning that are inscribed within, and are Witten by, images.
31
Texto original: The ‘reader’ uses the critical skills of exploration, critique and reflection.
28
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criando ambiente rico de aprendizagem de multiletramentos, de maneira especial,
através de textos visuais/multimodais.
O modelo Show-me propõem uma série de princípios embasados em seções que
sinalizam para o questionamento do “que” e o do “como” ante as amostragens a serem
estudadas. Contextualizado, identificamos que esse modelo apresenta um processo
complexo de técnicas e tarefas especificas, constituídas por três dimensões diferentes,
sendo elas: afetiva, composicional e crítica.
Para melhor entendimento de cada aspectos das dimensões afetiva,
composicional e crítica, explicitaremos, de forma ampla, cada uma delas a seguir. A
dimensão afetiva faz juízo quando há “expressão de prazer quando se examina a
imagem ou quando a exploração da figura cumpre uma relação afetiva.”32 (CALLOW,
2013, p. 618). Essa dimensão, como o próprio nome já diz, é subjetivo e vai de encontro
com o prazer evidente do aluno ao discutir a respeito da imagem. Nesse sentido,
podemos dizer que há um “envolvimento pessoal de interpretação onde o leitor traz sua
própria experiência e preferência estética para uma imagem.”33 (CALLOW, 2013, p. 618).
A dimensão composicional dialoga com a reflexão dos aspectos explícitos, sendo de
grande relevância o uso de uma metalinguagem específica a respeito da composição do
texto visual. Em outras palavras, dimensão composicional inclui “conceitos como ações,
símbolos, tiro comprimento, ângulos, olhar, cor, layout, saliência, linhas e vetores
refletem um conhecimento metalinguístico o sobre textos visuais.”34 (CALLOW, 2013, p.
618). Por último, a dimensão crítica destaca-se pela “avaliação das questões
socioculturais e o entendimento que estes varia dependendo das questões abordadas
pelo texto e do contexto de aprendizagem.”35 (CALLOW, 2013, p. 618). Essa abordagem
requer uma reflexão mais profunda e crítica das questões sociais, culturais e ideológicas
abordadas pelo texto visual, por isso, essa se torna a mais desafiadora de todas as
dimensões.
Essas dimensões dialogam simultaneamente entre si, fazendo com que no
decorrer do processo de exploração do texto visual, haja a capacitação do aluno para
refletir amplamente para além das questões estruturais da imagem. Em outras palavras,
esse modelo além de proporcionar a exploração de processo de leitura visual na
perspectiva técnica, também oportuniza um estudo com olhar mais crítico. Nesse
sentido, os leitores são concebidos como designers (proposto pela pedagogia dos
multiletramentos) ultrapassando as fronteiras do abstrato, adentrando os aspectos mais
densos das questões socioculturais e ideológicas exploradas no processo de leitura
visual no espaço da sala de aula. (CALLOW, 2013)
O modelo Show-me exige técnicas e tarefas especificas, como por exemplo: a)
proporcionar experiências de aprendizagem autênticas com a linguagem; b) a avalição
é para além de somativa, portanto é, principalmente, contínua e formativa; c) valoriza o
pensamento do aluno concedendo-lhe diversas oportunidades de dialogar e interagir
32

Texto original: Expressions of enjoyment when examining images or exploring pictures are signs of
affective engagement.
33
Texto original: involves personal interpretation, where viewers bring their own experiences and aesthetic
preferences to an image.
34
Texto original: Concepts such as actions, symbols, shot length, angles, gaze, color, layout, salience, lines,
and vectors reflect a metalinguistic knowledge about visual texts.
35
Texto original: The assessment of sociocritical understandings will vary depending on the text and
learning situation.
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para mostrar suas habilidades e conhecimentos a respeito das amostragens trabalhadas,
esse processo sempre vai de encontro com a aprendizagem almejada. Para isso, faz-se
necessário ter tempo para olhar, analisar e refletir sobre os textos visuais e/ou
multimodais; d) o material trabalhado precisa ser autêntico e o mais próximo possível
da vida pessoal do aluno, tais como: livros com ilustrações, livros informativos, textos
eletrônicos e textos que os alunos criam, etc.; e) engradece as dimensões afetiva,
composicional e crítica diante do ensino do texto visuais; f) inclui as respostas dadas
visualmente pelos alunos (desenho, pintura, multimídia) aos textos visualizados e
discutidos; g) proporciona atividades que focam na fala e na compreensão dos
estudantes em específicas campos que compõe a visualidade; h) envolve estudantes
usando a metalinguagem como forma de avaliação (CALLOW, 2013, p. 619).
A AULA DE LEITURA EM LI E A EXPLORAÇÃO DO TEXTO MULTIMODAL
Neste tópico do trabalho refletiremos acerca do ensino de leitura em LI no
contexto escolar. Mais especificamente, analisamos a metodologia do professor de
inglês utilizada em sala de aula diante do ensino de leitura em LI com texto multimodal,
focando, principalmente, nos recursos visuais do texto.
Salientamos que ao todo foram observadas 2 aulas de leitura em um turma do
3º ano do EM de um escola pública do município de Tenente Ananias – RN. Escolhemos
essa escola e turma justamente por preferência do professor colaborador, pois segundo
ele, havia aula nesse campus e estava tudo planejado e pronto para ser executado.
Ademais, para esclarecimento, o nosso corpus foi constituído pelos extratos interativos
entre professor-aluno no processo de construção de sentido do texto na atividade de
leitura.
A princípio, nossa intenção nas análises almejou entender como o professor, em
sua prática de ensino de leitura, configurou o processo de construção do sentido do
texto multimodal e, além disso, buscamos refletir se as mesmas possibilitaram
experiências de multiletramentos em sala de aula. Em outras palavras, observamos,
criticamente, como o professor explorou o texto multimodal, mais precisamente os
recursos não verbais, observando se ele compreende que o visual também está
vinculado a um modo da linguagem que tem potencialidade de comunicar e significar
sem que haja, necessariamente, a dependência com o código verbal.
Nesse sentido, nos perguntamos: a multimodalidade, mais exatamente os
recursos visuais do texto, são usados na prática de ensino do professor como
complemento metodológico unicamente para dar suporte aos textos verbais e
transformá-los mais atraentes, ou é um significativo recurso de comunicação para serem
explorados nas aulas de leitura em LI para gerar práticas de multiletramentos?
A reflexão sobre essa questão torna-se não só pertinente na atualidade, mas,
sobretudo, urgente para compreender o ensino de leitura em LI que considera a
diversidade dos modos da linguagem, em particular, o visual, pois, está cada vez mais
proeminente nas formas de comunicar na sociedade contemporânea.
Antes de começar uma análise especifica direcionando a aula de leitura,
queremos chamar atenção ao texto trabalhado, pois mesmo que seja pequeno,
acreditamos que sua temática foi de pertinência, pois trouxeram questões relevantes
que foram exploradas em sala de aula. Primeiro, porque abordou discussões que tem
como objeto central o tema – aquecimento global; segundo, por ter salientado como e
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por que ocorre as mudanças climática; terceiro, devido ter mostrado conceitos
específicos que ocasionam o aquecimento global, que é o exemplo do gás dióxido de
carbono e suas consequências. Vejamos:

Figura 01

Além do dito anteriormente, não podemos negar que o texto explorado em sala
de aula foi um texto multimodal, já que, como podemos ver, o verbal e o não verbal se
fazem presentes na construção do texto. Mas não é porque os recursos visuais estão
presente no texto que faz dele um texto multimodal, mas, para além disso, segundo
(KRESS E VAN LEEUWEN, 1996, p. 41), todo texto, impresso ou digital, é um texto
multimodal, uma vez que comporta mais de uma linguagem em sua composição. O que
queremos dizer, é que os recursos semióticos presentes na construção do texto são
vistos de forma mais ampla que através das palavras, gráficos e imagens. Mas deve-se
considerar também as suas configurações, cores, layouts, tamanho das fontes, sons,
gestos, ângulos, dentre outros aspectos.
No ponto de vista de (ROJO, 2012), o ensino de leitura de LI que se respalde a
diversidade de conteúdos e questões por meio de diferentes gêneros discursivos,
materializados através de textos que comportam mais de uma modalidade da
linguagem, são essenciais para aproximar a linguagem trabalhada em sala de aula para
a perspectiva das diferentes práticas sociais da atualidade do aluno.
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Partimos agora, para uma análise mais profunda da aula de leitura com foto nos
recursos visuais. Escrevemos abaixo dois recortes da aula observada nas quais houve
discursões entre professor e alunos nas atividades com o texto multimodal e
explicitamos essas partes já que nos chamou atenção e nos fez entender sobre o
processo de ensino do professor. Vejamos agora, o início da aula de leitura de LI da
turma do 3º ano, turno noturno do EM. Utilizaremos a letra (P) para o discurso do
professor, aquele que é responsável por criar condições autênticas e críticas de
aprendizagem em sala de aula e (A) para o posicionamento dos alunos com relação ao
texto.
Trecho da aula, realizada na turma do 3º ano noturno do ensino médio, no dia
14/11/2017, de início às 19:00h até às 20:30min.
P: Oh, gente, o texto está no livro na página 146. É bem pequenininho o texto,
ok?! / O tíltulo do texto é “Friend of the Earth”. / O texto tem um desenho, né?
Tá falando o que esse desenho?
A: Mudanças climáticas?!
P: O que causa as mudanças climáticas? Quais são os problemas que temos
atualmente sobre as mudanças climáticas?
A: Aquecimento global.
No primeiro momento o que nos impactou, no que diz respeito a prática do
professor na aula de leitura em LI diante dos recursos visuais do texto, foi a
superficialidade a qual ele direciona sua prática de ensino diante das imagens.
Acreditamos que essa forma, rasa e neutra, se apresenta insuficiente para o
desenvolvimento do letramento visual no aluno. Afirmamos isso porque a imagem foi
explorada como pretexto para o ensino do texto, como se fosse algo, que em seu
pensamento, facilitasse o processo de construção do sentido do texto para os alunos.
Em outras palavras, interpretamos, que na ação do professor, os recursos visuais
“servem” unicamente para auxiliar o texto verbal.
Essa postura, mostra, entre outras questões, uma concepção restrita sobre a
linguagem e mais diretamente a prática de leitura. Em consequência disso, sinaliza para
aprendizagem neutra do aluno sem que haja o desenvolvimento da competência de
fazer juízo sobre a compreensão da complexidade da linguagem e da comunicação do
mundo contemporâneo em sala de aula. Indo em contramão a essa concepção de ensino
de exploração do texto, seguindo o pensamento de Descardeci (2002), uma vez que a
leitura hoje é mais diversa, perpassando as fronteiras do código verbal e, compreende,
além dele, outros modos, como por exemplo, o não verbal, que com ela traz os signos
visuais, sonoros, enfim, tudo que esteja para além do código escrito.
Para continuar a análise, vejamos outra parte em que o professor aborda, em
sala de aula, sobre os recursos visuais do texto.
P: Tá vendo como os desenhos podem ajudar na tradução do texto! Esse
desenho está mostrando cientificamente alguma coisa que acontece na terra,
né assim? O que será que acontece? Então, pelo conhecimento de mundo que
vocês têm sobre o aquecimento global, já dá para nós termos noção do que fala
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o texto, né assim? Eu vou ler o texto, e espero que vocês acompanhem em
silêncio.
Frisamos sobre o discurso do professor que está em negrito, pois essa fala
representa a sua abordagem metodológica, e, novamente, sinaliza o ensino sobre os
recursos visuais do texto para uma perspectiva abstrata em sala de aula. Nesse trecho,
podemos perceber a alusão feita que a imagem poderia ajudar a “traduzir” o texto no
ato da leitura, ou seja, foi formado pensamento que costuma priorizar os textos visuais
dar suporte ao processo de significação do texto (DIONÍSIO, 2008; KRESS, 2010). No que
se refere a tradução, essa concepção permite a limitação da construção de sentido da
leitura para os aspectos lineares, como, palavra por palavra, frase por frase, oração por
oração, parágrafo por parágrafo, de forma superficial, sem haver uma reflexão mais
crítica sobre o tema.
Ademais, a não exploração da imagem de forma precisa e coerente, ao nosso
ver, exibe uma postura de ensino monomodal, que simplifica e uniformiza a construção
do sentido do texto visual em molde raso e restrito. De acordo com (CALLOW, 2013),
essa concepção vai ao desencontro da complexidade que permeia o encadeamento de
múltiplos modos que é exigido na conduta da leitura multimodal e, em consequência,
acreditamos que não valoriza a linguagem para os recursos visuais do texto.
Apesar do texto multimodal ter uma representação clara e precisa da imagem
com relação ao aquecimento global, o mesmo não foi explorado quanto às dimensões
afetivas, composicionais e críticas explanada por (CALLOW, 2008) para o
desenvolvimento do letramento visual/multimodal. Mas serviu para engajar, mesmo
que modestamente, os alunos na interação de sala de aula.
Contextualizado, diante as observações feitas, podemos dizer, que o visual
presente no texto não foi considerado como texto autônomo, ou algo que concebesse
os recursos visuais como seus significados próprios, mas, ao contrário, a todo momento
o visual esteve, na prática do professor, subalterno ao texto verbal, incapacitando olhar
mais fundo do aluno para os requisitos visuais. Ou seja, limitando o letramento
visual/multimodal, que é preciso para lermos e construir sentidos com os recursos
visuais que estão no mundo em nossa volta, para o letramento unicamente do código
escrito. De acordo com (CALLOW, 2013), explicitamos que todos nós enxergamos (com
exceção aqueles que tenha alguma deficiência visual), mas, infelizmente, poucos tem a
graciosidade de ver para além do explicito. É o mesmo caso da leitura do código verbal,
que poucos leem nas entrelinhas, ou o mundo, defendido por (FREIRE, 2011). Afirmamos
isso porque vemos que a imagem foi citada (superficialmente), entretanto, isso se deu
unicamente como ponto de partida para introduzir o tema da atividade.
CONCLUSÃO
O nosso trabalho apoiou-se teoricamente sobre a linguagem visual/multimodal,
explorada sob o viés da multimodalidade, para mostrar a complexidade da linguagem e
comunicação em tempos atuais. Complexidade essa, que é fundamental, para ser
trabalhada em sala de aula, principalmente, nas atividades de leitura, pois, pode
proporcionar um ensino autêntico e que esteja de acordo com o contexto social do
aluno.
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Nesse caminho, as discussões das diferentes inquietações teóricas e práticas,
debatidas nesse trabalho, sinalizam, entre outros aspectos, que a metodologia utilizada
pelo professor de inglês em sala de aula, embora tenha se preocupado em chamar a
atenção para os recursos visuais/multimodais, não compreende a multiplicidade da
linguagem nas atividades de leitura de texto que contemplam os vários modos
semióticos, principalmente, aqueles que estejam ligadas a imagem. Ainda mais,
notamos que mesmo o professor teve ideias vagas sobre o que seja um texto
multimodal, o seu ensino, se respalda em uma perspectiva tradicional de leitura, que
não favorece o desenvolvimento do letramento visual/multimodal em sala de aula.
Contextualizando, a metodologia do professor trazida para as aulas de leitura em
LI, mostrou-se insuficiente para a promoção intelectual dos alunos, especialmente
quanto a leitura atrelada aos recursos visuais, e, enfatizamos que a produção de
sentidos nas atividades de leitura diante dos textos multimodais expostos precisam se
apresentar cada vez mais de forma dinâmica e autêntica, pois assim, simularia os
contextos sociais e concretos de comunicação em que perpetua a linguagem
multimodal.
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OS VIDEOCLIPES NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: uma perspectiva de
letramento crítico e uso da tecnologia na escola pública

Erika Guimarães de Oliveira36
Ana Rafaella Alves Pereira 37
Vicente de Lima-Neto38

RESUMO: Os videoclipes fazem parte do cotidiano social há algum tempo e sua
expansão se deu nos anos 1970. Inicialmente, eram vistos como recursos de diversão e
entretenimento, mas, com o avanço da tecnologia e o surgimento da internet, passaram
a ser utilizados também como ferramenta de aprendizagem. O desafio da prática
pedagógica é associar o uso da tecnologia ao ensino de forma geral e, neste trabalho em
específico, ao ensino de língua portuguesa. Este artigo tem por objetivo investigar como
os videoclipes podem ser utilizados nas aulas de língua portuguesa, para promover o
letramento crítico dos alunos na escola pública. Apoiamos-nos nas discussões de Rojo
(2012, 2013) sobre novas tecnologias, bem como nos estudos sobre letramento crítico
a partir da Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough (1989; 1997; 2001; 2003). Para
atingir nosso objetivo, selecionamos um corpus, composto por dois videoclipes
disponíveis em sítios eletrônicos, cujo critério seja o de que traga críticas sociais. Em
seguida, analisamos o objeto de estudo à luz das categorias: a) Ação e interação, b)
Representação do discurso, c) Reflexão e recontextualização, associadas ao letramento
crítico e baseadas nos significados do discurso: acional, representacional e
identificacional da ADC. Os resultados apontam que a utilização de videoclipes nas aulas
de língua portuguesa favorece a relação entre práticas tecnológicas e os letramentos
valorizados pela escola pública.
Palavras-chave: Ensino; Tecnologia; Letramento Crítico.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os caminhos para a comunicação podem ser facilitados pelos avanços nas
tecnologias (TIC), pois permitem acesso a informações e sua circulação. A internet,
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certamente é um exemplo de que barreiras geográficas podem ser quebradas, ainda
que não haja um deslocamento físico. A facilidade de manipulação e edição de imagens
e textos, como dos videoclipes, tem permitido a inserção de diferentes modos e recursos
semióticos, proporcionando uma recomposição desses materiais e da produção do
conhecimento, como edição de imagens e do som, inserção de cores diferenciadas,
ângulo da câmera, luz etc.
Todavia, se, por um lado, estamos diante de um contexto social no qual eventos
comunicativos são realizados por meio de diferentes linguagens e diferente meios, com
as tecnologias presentes cada vez mais em nosso cotidiano, por outro, não podemos
afirmar que, no contexto educacional, as práticas pedagógicas estejam congruentes com
um cenário que, a cada dia, gera novos letramentos. Diante desse contexto, este artigo
tem por objetivo investigar como os videoclipes podem ser utilizados nas aulas de língua
portuguesa, para promover o letramento crítico dos alunos na escola pública.
Para atingir esse objetivo analisamos dois videoclipes, disponíveis no Youtube,
mediante categorias ligadas ao letramento crítico e à Análise de Discurso Crítica (ADC).
No Brasil, os PCN explicitam o importante papel do ensino e da aprendizagem de língua
portuguesa e apresentam como um de seus objetivos “analisar criticamente os
diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos
textos” (BRASIL, 1998, p. 33). A partir dessa orientação dos PCN, justificamos nosso
trabalho e esperamos contribuir para uma reflexão acerca das potencialidades de
aprendizagem intermediada por práticas tecnológicas, constatando a necessidade de a
escola promover, em suas práticas diárias, o letramento crítico dos estudantes –
consumidores/produtores de textos que utilizam diversas modalidades.
Para efeito de organização, dividimos o artigo em duas partes: na primeira,
apresentam-se as discussões teóricas, em que nos fundamentamos
epistemologicamente, com os conceitos da ADC e sua relação com Ensino e Tecnologia;
na segunda parte, é explicada a metodologia da pesquisa seguida de análise.
ENSINO E TECNOLOGIA
O cenário atual do ensino na escola pública vem passando por mudanças. Os
resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) apontam um
avanço constante no Ensino Fundamental enquanto que, no Ensino Médio, percebemos
uma estagnação, conforme gráfico abaixo com dados de 2005 a 2015:

Gráfico 1: Resultados IDEB EM
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Fonte: http://appprova.com.br/ideb/
A meta pretendida pelo PNE (Plano Nacional de Educação) no último exame,
para o Ensino Médio, era alcançar 4,3, mas o resultado não passou de 3,7:
Tabela 1: Resultados IDEB

Fonte: http://appprova.com.br/ideb/
Esse resultado motivou a Reforma do Ensino Médio, que foi proposta em setembro
de 2016, aprovada pelo Senado em fevereiro de 2017 e sancionada pelo presidente no
mesmo mês e ano. O crescente aumento de estudos linguísticos nas últimas décadas
demonstra interesse e necessidade em reorganizar alguns procedimentos teóricometodológicos na prática pedagógica, com o intuito de ofertar um ensino de qualidade
a todos os níveis da educação brasileira.
Na contramão da reestruturação da língua materna, temos a tecnologia que avança
diariamente, trazendo constantes mudanças na forma de comunicação, renovando
conceitos, como a definição de letramento, discutido desde a década de 1970 nos EUA,
que levava em consideração os usos sociais da escrita e da leitura (SOARES, 2003).
Segundo o Grupo de Nova Londres (GNL, 1996), este conceito já não dá conta das
práticas sociais vividas, e Rojo (2013, p.236) traz uma discussão pertinente sobre o
letramento dos nossos alunos:
O que temos no Brasil hoje é um problema com os letramentos do alunado
(e da população em geral). Não será o ensino das regras da língua, das
estruturas dos textos, das formas dos gêneros ou das escolas literárias que
poderá dar jeito nisso, mas sim eventos escolares de letramento que
provoquem a inserção do alunado em práticas letradas contemporâneas e,
com isso, desenvolvam as competências/capacidades de leitura e escrita
requeridas na atualidade (alfabetismos). Temos hoje indicadores claros da
insuficiência dos letramentos escolares, em especial na escola pública, para
a inserção da população em práticas letradas exigidas pela
contemporaneidade.

Nessa perspectiva, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentido às
múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de se comunicar incorporando essa
diversidade. Percebemos que os letramentos na sociedade evoluíram exigindo novas
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capacidades da população, mas a escola, principalmente o ensino médio, não
acompanhou essa evolução e permanece presa a práticas que não valorizam o
letramento que os jovens conhecem e dominam, como os que envolvem a tecnologia,
por exemplo.
Rojo e Moura (2012) afirmam que o significado do texto depende do contexto de
construção da obra, dos objetivos do autor, do momento em que é lida e ressignificada
de acordo com o tempo histórico, os leitores, as situações de leitura e as novas práticas
multimodais e de letramento. Os significados podem ser modificados pelo processo
histórico, político e social, ou seja, devemos considerar quem é o produtor do texto, de
que lugar produziu, em que momento histórico e qual o objetivo pretendido; ao mesmo
tempo em que as interpretações também podem variar de acordo com o momento
histórico, a classe social e os fatores políticos em que o texto é lido.
De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), “a escola tem a função de tornar os
cidadãos aptos para se manifestarem, linguisticamente, na vida em sociedade,” e
espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem [...], ampliando
suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. (id., p. 33). Os
elementos semióticos interagem nos textos, como unidades semânticas, tornando-se
essencial uma visão crítica da análise desses elementos, devido à inter-relação de
imagens, palavras, cores, tipografias e outras linguagens presentes na produção de
sentidos, que podem instalar, reforçar e/ou desafiar certas representações ideológicas.
Rojo (2012) sugere, a partir dos princípios propostos pelo GNL (1996), que o
trabalho na escola esteja voltado a possibilitar práticas, em que os alunos se tornem
criadores de sentido, ou seja, se tornem analistas críticos capazes de transformar os
discursos produzidos nos eventos comunicativos.
Inserido na grande área de Ensino, na CAPES, este trabalho tende a contribuir
para o empoderamento do aluno da escola pública, ampliando as discussões sobre
ensino e tecnologia. Além disso, ajustamos a lupa para a área de ensino de língua
portuguesa, numa perspectiva crítica, uma vez que auxiliará nos quesitos “utilização da
linguagem para atender a múltiplas demandas sociais e contextualização de conteúdos
do currículo”. Na seção seguinte, um breve relato sobre videoclipes.
HISTÓRICO SOBRE VIDEOCLIPES
Estamos considerando como videoclipe
um gênero audiovisual multifacetado que revela uma tendência atual de
integração de um grande número de recursos e estratégias multissemióticos
– ainda pouco explorados pela Linguística –, tendo por finalidade captar e
manter a atenção do espectador (MOZDZENSKI, 2013);

O autor embasa-se no trabalho de Sedeño Valdellós (2007) para chegar a tal
conceito. Trata-se, portanto, de um gênero discursivo que traz em sua composição
diferentes recursos multissemióticos, em geral integrando música e cinema. A revista
Mundo Estranho fez uma pesquisa sobre os primeiros videoclipes desenvolvidos no
mundo e chegaram à conclusão de que não é uma informação consensual. O que se sabe
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é que Os Beatles, ainda na década de 1960, foram os primeiros a mesclar música e
cinema39.
Ao lado da banda, Elvis Presley foi um dos cantores solo que se utilizaram do
videoclipe, que, na época, dos anos 1960, consistia na veiculação de trechos dos shows
ao vivo, em programas de televisão. Nos anos 1970, com a popularidade do Video Home
System (VHS), os videoclipes saíram das televisões e puderam ser reproduzidos pelas
fitas VHS por meio de aparelhos de videocassetes. Nos anos 1980, surgiu o canal de
televisão Music Television (MTV), cujo principal programa era destinado à reprodução
de videoclipes, e foi nesse momento que eles ganharam um novo formato. Até então,
os videoclipes eram recortes de shows ao vivo ou gravações feitas em programas de
televisão e passaram a ter um roteiro cinematográfico e contar uma história,
começaram a ter produções de cinema e a ter uma cara de filme. Um dos videoclipes
que se apresentou com essa nova proposta foi da música Thriller, de Michael Jackson,
lançada no disco de mesmo nome em 1982.
Na década seguinte, tivemos outra transformação nos videoclipes: estes
passaram a fazer parte de um novo meio de entretenimento: o cinema. Os cineastas
deram uma nova forma para os videoclipes que passaram a ter caráter de filmes de
cinema. Um dos primeiros, a ser dirigido por diretores de cinema, foi o da música Vogue,
da cantora inglesa Madona. Nesse mesmo período, com a ajuda dos avanços nas
telecomunicações, que possibilitaram o surgimento da internet, os videoclipes
ganharam uma nova maneira de chegar ao seu público, agora por meio da rede.
Um dos sites disponíveis na internet que possibilitou esse novo consumo de
som e imagem foi o Youtube. Nesse site, podem ser encontrados vários videoclipes de
artistas e estilos musicais diversos. Isso possibilitou o consumo de vários tipos de
conteúdo por pessoas de diferentes gostos, além de aproximar o público de seu artista.
Às vezes os videoclipes são lançados nessa plataforma antes mesmo de chegarem às
emissoras de televisão e o público pode comentar esses videoclipes no canal do artista,
proporcionando maior interação entre o produtor do conteúdo e o consumidor.
Esses avanços tecnológicos possibilitaram que os artistas com menor poder
aquisitivo pudessem produzir seu material e, assim, tornarem-se conhecidos. A partir da
tecnologia, os videoclipes fazem parte do cotidiano da sociedade, pois estão presentes
ao mesmo tempo em diversos meios de comunicação e principalmente nas redes
sociais.
LETRAMENTO CRÍTICO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA
Janks (2012) define letramento crítico como prática social que reflete sobre
desigualdades diversas, dentre elas, de linguagem, etnia, gênero e classe, buscando
igualdade e justiça por meio da conscientização crítica dos indivíduos sociais. Dialoga
com as transformações no ambiente de comunicação contemporâneo convocando o
emprego explícito de uma perspectiva crítica de ensino, buscando a participação
consciente e informada dos alunos nas diferentes esferas da sociedade atual. Portanto,
concluímos que o leitor crítico reflete sobre o que lê, interpreta os possíveis conceitos e
se posiciona, a favor ou contra, a ideia apresentada. Incentivar ações pedagógicas, de
39

Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/cinema-e-tv/qual-foi-o-primeiro-videoclipe-dahistoria/. Acesso em: 20 mar. 2018.
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ordem crítica, que considerem o caráter inseparável do texto com seu contexto, significa
investigar com a mesma rigidez e criteriosidade, tanto os aspectos linguísticos e textuais
quanto a dinâmica contextual que gera os textos (CATTO, 2015, p. 58).
Neste trabalho, buscamos interligar os conceitos de letramento crítico com os
estudos sobre a análise de discurso crítica (ADC) de Fairclough (2003), voltado,
sobretudo, para os textos midiáticos. A ADC é uma teoria jovem e se tornou disciplina a
partir de 1990. Essa área de estudo investiga a influência das relações de poder, entre
linguagem e sociedade voltada à transformação social, analisando as interações sociais
com base na análise de textos, mas não se trata de um estudo puramente sociológico, e
sim da relação entre o elemento linguístico e o elemento social. Segundo Fairclough
(2003), uma teoria coerente, para mediar os estudos em ADC, é a Linguística SistêmicoFuncional (LSF) de Halliday. Nessa abordagem sociodiscursiva, discurso e prática social
têm fundamental importância para a ADC e abrange várias conceituações, mas nos
interessa aqui o conceito de Fairclough (2001, 2003) que entende discurso como parte
da prática social, ligada a outros elementos, tais como: o mundo material, as relações
sociais e os sujeitos com suas crenças e valores.
Combinando alguns termos da LSF às finalidades da ADC, o autor propõe três tipos
de significados do discurso que ocorrem simultaneamente: o acional, o representacional
e o identificacional. O acional reflete o modo de ação e interação, ou seja, é como o
gênero textual atua nas práticas sociais, é a ação propriamente dita. O significado
representacional relaciona-se ao discurso, como o modo de representar o mundo
material, mental e social. O significado identificacional corresponde ao modo de ser, ao
estilo como o aspecto linguístico e semiótico constrói a identidade. Com base nesses
significados do discurso, nos interessa tratar neste trabalho: a ação e interação entre
leitor e texto, a representação do discurso e a recontextualização/reflexão do leitor em
relação ao texto.
Para Fairclough (2001, p.90), o discurso é visto como um fenômeno que vai além
da realização linguística, e “o uso da linguagem como forma de prática social”. Nosso
estudo tratará da análise das práticas discursivas onde os leitores (sujeitos) são, além de
falantes e ouvintes, “atores ou agentes sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 223) que agem
e interagem através da linguagem influenciando ou sendo influenciados.
Nós poderíamos dizer que nenhuma das atuais instâncias da língua em uso é
um texto – embora isso seja muito limitado, porque textos tais como
programas de televisão envolvem não só a língua, mas também imagens
visuais e efeitos sonoros. O termo língua será usado em seu sentido mais
usual, para significar linguagem verbal – palavras, sentenças etc. Dessa forma,
podemos falar de língua em um sentido mais geral.[...] O termo discurso (no
qual está evocada largamente a análise de discurso) sinaliza a visão particular
da língua em uso, como eu me referi acima, como um elemento da vida social
que está estreitamente interconectado com outros elementos (FAIRCLOUGH,
2003, p. 3)40

40

No original: We could say that none of the current instances of language in use is a text - although this
is very limited, because texts such as television programs involve not only the language but also visual
images and sound effects. The term language is used in its more usual sense, to mean verbal language words, sentences etc. Thus, we can speak the language in a more general sense. [...] The term discourse
(which is largely evoked in discourse analysis) indicates the particular view of language in use, as I
mentioned above, as an element of social life that is closely interconnected with other elements.
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Em relação à representação do discurso, Fairclough (2003) explica que a ADC
possibilita a análise de elementos explícitos no enunciado e também disponibiliza meios
para revelar o implícito, o não dito, presentes em textos verbais ou não verbais. Abordar
na prática a representação dos discursos possibilita aos leitores condições para serem
sujeitos ativos com liberdade para selecionar os elementos linguísticos que melhor
conceituem suas ideologias, construindo identidades e relações de poder, que segundo
Fairclough (2001), são “maneiras não-óbvias pelas quais a língua se envolve em relações
sociais de poder e dominação.
O conceito de recontextualização utilizado em nosso trabalho corresponde ao
processo de transferência de textos de um contexto a outro e envolve
o “deslocamento do campo” original e a “recolocação do discurso”
(Chouliaraki; Fairclough, 1999, p. 91) do seu contexto primário de
produção para outro contexto de práticas sociais. É o processo de
movimentação de discursos e gêneros de um contexto de práticas
sociais para outro, dentro da rede de articulação entre práticas sociais
(Fairclough, 1993, p.93). (MOTTA- ROTH; LOVATO, 2011, p.6).

Para Fairclough, (2003, p.139) quando representamos um evento social, estamos
inserindo-o em um novo contexto, de outro evento social, e, portanto,
recontextualizando-o, ou seja, é a reflexão feita pelo leitor seguida de seu
posicionamento, a favor ou contra o texto, sua releitura.
Vejamos o exemplo abaixo:
Figura 1: Meme

Fonte: http://geradormemes.com/media/created/a9d1ya.jpg

Percebemos que os significados dos discursos se relacionam concomitantemente,
pois um significado remete ao outro, quando na busca de interação com o leitor, o texto
impulsiona-o a refletir sobre o evento comunicativo, e na sequência, faz o leitor se
posicionar, concordando ou discordando do texto. No exemplo em tela, o significado
acional refere-se ao momento em que a ação é lançada ao leitor buscando interagir com
ele sobre o tema racismo. O significado representacional está na utilização da imagem
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do gato preto contrastando com o discurso dito, ou seja, leva o leitor a pensar sobre a
ironia do texto, de que não existiria mais racismo, pois as pessoas tomam sol “para
ficarem negras”. O significado identificacional é a reflexão sobre o texto multimodal,
onde espera-se, que o leitor perceba a crítica feita ao racismo, ainda presente na
sociedade, onde até mesmo um animal pode ser discriminado pela sua cor, se
posicionando contra esse tipo de ideologia.
A partir desse exemplo, levantamos alguns questionamentos em relação aos
videoclipes e aos significados do discurso: 1) O videoclipe consegue cumprir o princípio
da ADC, ou seja, consegue relacionar o componente linguístico (língua portuguesa) com
o componente social (letramento crítico)? 2) O videoclipe produz uma ação/interação
com o aluno? 3) Consegue representar um determinado discurso? 4) Construir ou
desconstruir uma identidade ou representação ideológica?
Com base nos significados do discurso da ADC, sugerimos algumas categorias para
análise dos videoclipes: a) Ação e interação b) Representação do discurso c) Reflexão e
recontextualização. Abordaremos a partir de agora os procedimentos metodológicos
seguido da análise.
SOBRE A ANÁLISE DE DADOS
Este trabalho se inscreve numa perspectiva qualitativa, priorizando a compreensão
de um grupo social (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009), ou seja, descreve as relações dos
indivíduos em um evento comunicativo e buscam, dentro dos limites da pesquisa
qualitativa, alcançar os resultados mais fidedignos possíveis. Segundo Silveira (id., p. 32),
os pesquisadores que adotam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das
coisas, sugerindo o que pode ser feito, mas não quantificam os valores nem se
submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de
interação) e se valem de diferentes abordagens.
Queremos comprovar se a utilização de aparatos tecnológicos, como videoclipes,
oferecem subsídios para desenvolver o letramento crítico nas aulas de língua
portuguesa, ou seja, se os videoclipes auxiliam o aluno a ler, interpretar e se posicionar
diante de uma ideia apresentada. A escolha do objeto de estudo se deu a partir do
critério: “videoclipes que abordam críticas sociais”. A seleção do Youtube, para pesquisa
dos vídeos, se deu pela grande popularidade do site. Optamos por dois vídeos: “Tempo
Perdido” de Legião Urbana 41 (1986) e
“O que sobrou do céu” da banda O Rappa42 (1999). Em seguida, analisamos o objeto de
estudo à luz das categorias: a) Ação e interação, b) Representação do discurso, c)
Reflexão e recontextualização, associadas ao letramento crítico e baseadas nos
significados do discurso: acional, representacional e identificacional da ADC segundo
Fairclough. A seguir, análise do primeiro vídeo.
“Tempo perdido” é um videoclipe que narra uma atividade comum entre alunos
do ensino médio, que é assistir seus ídolos na televisão. Essa ação inicial já promove uma
interação com o público alvo, pois promove uma empatia, entre os integrantes do ato
comunicativo. No decorrer do vídeo essa interação é ampliada pelos discursos
41
42

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SAlOfCg1F_E>
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kab3hBdmVoo>
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transmitidos pela música, percebida em trechos como: “Temos todo o tempo do
mundo”, “somos tão jovens” que frequentemente são utilizados pelos adolescentes
para relacionar seus conflitos pessoais com o tempo: a cobrança de responsabilidades
da escola, dos pais, uma transição da vida infantil para a adulta marcada pelo tempo.
O videoclipe possui um discurso de representação de solidariedade com o jovem,
passando uma motivação, uma ideia de que esses conflitos são comuns a eles e tantos
outros. Aborda uma ideia sobre a passagem inevitável do tempo e da condição efêmera
da vida. O título contrasta com a mensagem da música, pois alguns momentos
considerados “tempo perdido”, na verdade são fases de aprendizagem e crescimento,
na escola, no convívio com a família, ou seja, o videoclipe representa um discurso de
que sempre podemos mudar nossas prioridades e de que devemos nos dedicar ao que
realmente é importante para nós.
Após perceber a relação de ação e interação (significado acional), bem como o
discurso que a música representa (significado representacional), podemos inferir que o
videoclipe desperta duas possíveis reflexões e/ou recontextualizações (significado
identificacional): 1) tempo perdido em relação a si próprio e 2) tempo perdido em
relação ao coletivo. A primeira reflexão conclui que nada foi "tempo perdido", todas as
experiências são válidas e contribuem para o nosso crescimento pessoal, lembrando que
os leitores têm ainda uma vida inteira pela frente, um discurso marcado no verso
"Somos tão jovens", numa tentativa de responder a uma dúvida que por vezes incomoda
todos nós: o medo de estarmos desperdiçando a vida. Embora seja comum estarmos
apenas focados na nossa sobrevivência, é preciso ser consciente de que existe ainda um
futuro por vir e que temos a liberdade de mudar as nossas condutas e prioridades.
A segunda reflexão, que é tempo perdido em relação ao coletivo, sugere uma
crítica social, pois, em 1985, no ano anterior ao lançamento do videoclipe, o Brasil
emergia de uma ditadura militar que durou mais de duas décadas. Em 1986, na
economia, o Plano Cruzado pretendia acabar com a hiperinflação, o que provocou
grande instabilidade financeira para a população. Perante uma liberdade recém
conquistada, o Brasil procurava ainda os seus caminhos políticos e econômicos, e a
juventude, considerada alienada e distanciada da realidade social, parecia “perdida” no
meio dos acontecimentos. O videoclipe em análise transmite a sensação que esses
jovens experimentavam no cotidiano. É interessante perceber que os anos 1980, no
Brasil, não foram tempos de grandes crescimentos ou evoluções, ficando marcados nas
páginas da nossa História como uma "década perdida". Recontextualizando o videoclipe
em tela, percebemos a contemporaneidade da crítica social, que, apesar de 32 anos
parece atual, reforçando a relação dos discursos com seu contexto, e a necessidade
latente de que os eventos escolares provoquem a inserção do aluno em práticas
letradas.
Na segunda análise, observamos o videoclipe “O que sobrou do céu” do Rappa,
buscando perceber as relações entre os componentes, linguístico e social, presente nos
significados dos discursos ditos. A narrativa gira em torno da vida cotidiana de uma
família pobre de um bairro periférico envolvida em um sequestro. As ações se misturam
no ponto de vista de dois homens: um pai de família e um sequestrado. As ações diárias
da família, num emaranhado de outras ações, desses dois atores principais, interagem
com o leitor levando-o a por em dúvida “quem é o mocinho e quem é o bandido”?
Apresenta um discurso de representação de luta por igualdade de direitos, ou seja,
aborda a diferença social e econômica, mostrando realidades opostas: da favela ao
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prédio de luxo. Faz uma critica à sociedade urbana, de classe alta, que vive nos grandes
centros cheios de prédios altos, que “arranham” o céu, em contrapartida da vida
precária das pessoas, nas favelas, e subúrbios se referindo à precariedade que atinge
diversas famílias. Essa reflexão social é marcada em todo o videoclipe, desde a pergunta
inicial ao pai de família: o que é felicidade para você? Ele responde que felicidade é ter
filhos e conseguir alimentá-los, mostrando que já havia caído numa rotina, que apagava
as perspectivas de algo melhor que um “prato de comida”, quando esta família não
tinha elementos básicos como educação e saúde.
Após estabelecer a relação de ação e interação (significado acional), bem como
apresentar o discurso que representa (significado representacional), podemos inferir
que o videoclipe desperta uma reflexão (significado identificacional) sobre os problemas
sociais que afeta a população pobre, que, apesar das dificuldades, tenta buscar
dignamente sua sobrevivência. Espera-se que os telespectadores reflitam criticamente
sobre o videoclipe e entendam as implicações sociais motivadas pela falta de educação
e elementos básicos a cidadania.
Uma sugestão de atividade em sala de aula com utilização da tecnologia pode ser o
uso de videoclipes que circulam nas redes e promovem discussões sociais. Vejamos:
O seguinte videoclipe foi publicado no Youtube, em 10 maio de 2012:

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=24QmQfPCsgQ

O videoclipe de Gabriel O Pensador intitulado “Linhas Tortas” fala da sua trajetória como
compositor desde os primeiros versos escritos aos cinco anos, na aula de língua
portuguesa incentivado pela professora. Ele relata ainda que, quando recebia o tema da
redação, demorava a escolher, mas depois “viajava e surgiam vários personagens”. Aos
quinze anos, teve seu primeiro texto lido em público pela professora, “ela pegou meu
texto e leu pra turma inteira ouvir /até fiquei feliz, mas com vontade de fugir”. No
videoclipe, Gabriel explica sua paixão pelas rimas e o quanto é orgulhoso por escrever
versos como profissão. Aborda também os preconceitos que enfrenta por ser cantor de
rap e incentiva as pessoas a lutarem por seus sonhos e por seus ideais.
Essa é uma discussão que precisa ser tratada em sala de aula, na tentativa de
desenvolver o letramento crítico dos alunos a partir do uso da tecnologia. A atividade a
ser trabalhada envolve solicitar aos discentes a leitura (ação e interação), interpretação
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(representação do discurso) e posicionamento, a favor ou contra a ideia apresentada
(reflexão e recontextualização). No caso em tela, espera-se que o aluno consiga
compreender que o videoclipe é um aliado no ensino de língua portuguesa e que esse
aprendizado será utilizado ao longo da vida, seja aos cinco anos, aos quinze ou na fase
adulta independente da profissão escolhida. O objetivo é o de trazer os significados do
discurso e a tecnologia para o campo da discussão em sala, trabalhando o letramento
crítico dos alunos e fazendo-os perceber os variados níveis de significação de um texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso objetivo é investigar como os videoclipes podem ser utilizados nas aulas de
língua portuguesa, para promover o letramento crítico dos alunos na escola pública.
Nosso estudo foi mediado pelos conceitos da Análise de Discurso Crítica de Fairclough e
do uso de tecnologia. Os videoclipes selecionados para análise promovem uma
discussão sobre temáticas diversas e, no decorrer do trabalho, podemos confirmar que
encontramos nos mesmos recursos didáticos auxiliares ao letramento crítico no ensino
de língua portuguesa. Os videoclipes possibilitam aos alunos que reflitam sobre temas
cotidianos e permitem que os eventos escolares de letramento provoquem a inserção
dos alunos em práticas letradas.
Os videoclipes são boas ferramentas para uso em sala de aula a partir do
momento em que o professor guia os alunos a refletirem sobre o que leem, veem,
ouvem e correlacionam os recursos multissemióticos disponíveis neste gênero. Com a
orientação adequada, o aluno pode construir conceitos e ideias, levando-o a posicionarse de alguma maneira. A partir desta análise e da proposta de atividade por nós
sugerida, o aluno tem a oportunidade de aliar o uso da tecnologia ao ensino de língua.
Foram contempladas todas as categorias baseadas nos significados do discurso da ADC,
e o professor pode ajudar a construir e desenvolver conceitos para o letramento crítico
do aluno, sempre incentivando o discente a atribuir significado ao que está fazendo,
contemplando os letramentos valorizados pela escola e pelo aluno.
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PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS NO CONTEXTO ESCOLAR:
O ensino de Língua Portuguesa mediado por Olimpíadas de Conhecimento

Polianny Ágne de Freitas Negócio 43

RESUMO: O presente trabalho consiste no projeto de Mestrado Acadêmico em Ensino
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) e propõe práticas
de multiletramentos para o ensino de Língua Portuguesa envolvendo olimpíadas de
conhecimento, que podem atuar como mediadoras do processo de ensinoaprendizagem. As olimpíadas, podendo ser exercidas em modalidades presencial ou
online, consistem em competições que buscam instigar nos estudantes a busca pelo
conhecimento e a vontade de aprender. Objetiva-se discutir uma nova prática de ensino
de Língua Portuguesa, baseada nos multiletramentos, utilizando as olimpíadas de
conhecimento, tal como promover o ensino significativo de Língua Portuguesa e
demonstrar como o professor pode trabalhar os gêneros textuais diante da
multimodalidade, investigando como as novas tecnologias podem ser aliadas à
educação e à formação de sujeitos letrados. Pretende-se realizar a prática em uma ou
mais escolas da rede pública da cidade de Mossoró-RN; a quantidade de turmas e
professores colaboradores ainda será delimitada. Dentre as olimpíadas previstas, está a
Olimpíada de Língua Portuguesa – OLP, que trabalha a produção de texto aliada aos
gêneros textuais e acontece na modalidade presencial utilizando recursos online; a
Olimpíada Brasileira de Linguística – OBL, que é composta por desafios linguísticos
envolvendo conhecimento, lógica e pesquisa, acontecendo nas duas modalidades,
online e presencial; e, a Olimpíada Nacional em História do Brasil – ONHB, que apesar
de ser voltada para a história, engloba questões que envolvem interpretação e
compreensão de textos, bem como conhecimentos literários e produção de texto nos
mais variados gêneros, acontecendo também nas modalidades online e presencial.
Utilizaremos as concepções trazidas por Bakhtin (2003), Bazerman (2006;2007), Dionísio
(2002) e Shnewly e Dolz (2004) acerca dos gêneros, assim como Coscarelli (2005),
Goulart (2005), Rojo (2012), Soares (1998) e Street (2006) para abordar as questões que
envolvem letramento e multiletramentos. Também utilizaremos as contribuições de
Koch (1995) e Travaglia (2000), dentre outros.
Palavras-chave: Multiletramentos; Ensino; Língua Portuguesa; Olimpíadas de
conhecimento.

INTRODUÇÃO
O ensino de Língua Portuguesa muitas vezes se mostra ineficaz para os alunos,
já que estes ainda demonstram bastante insegurança na produção, interpretação e
compreensão de textos, bem como em situações comunicacionais. Para amenizar esse
43
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problema, é necessário que os profissionais docentes busquem alternativas para
melhorar a funcionalidade da disciplina e torná-la de fato significativa e útil para os
estudantes. A metodologia, bem como as concepções de linguagem aplicadas pelo
professor são fundamentais nesse processo, sendo importante considerar as práticas
dos multiletramentos, o uso de novas tecnologias e a multimodalidade como aliadas do
ensino.
Nesse sentido, o presente trabalho, que consiste no projeto de Mestrado
Acadêmico em Ensino, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino
(POSENSINO), pretende discutir as olimpíadas de conhecimento como mediadoras do
ensino da língua, pois não só irá explorar os conhecimentos básicos da disciplina, mas
agregará a sua aplicabilidade, considerando o contexto social, cultural e linguístico dos
sujeitos envolvidos.
Para tanto, utilizaremos as concepções trazidas por Bakhtin (2003), Bazerman
(2006;2007), Dionísio (2002) e Shnewly e Dolz (2004) acerca dos gêneros, assim como
Coscarelli (2005), Goulart (2005), Rojo (2012), Soares (1998) e Street (2006) para
abordar as questões que envolvem letramento e multiletramentos. Também
utilizaremos as contribuições de Koch (1995) e Travaglia (2000), dentre outros.
DELIMITAÇÃO DO TEMA, PROBLEMAS E OBJETIVOS
No cenário da educação brasileira, principalmente nas escolas públicas, o ensino
de Língua Portuguesa enfrenta diversas problemáticas, dentre as quais está a disciplina
ser considerada pelos alunos como muito difícil e até mesmo entediante. Conhecer e
saber utilizar a língua materna é essencial para o exercício da cidadania e se o estudante
sente dificuldade na aprendizagem de algo tão cotidiano e necessário ou não gosta de
estudar a própria língua, é preciso verificar o problema e pensar em práticas de ensino
que aproximem o aluno de um conhecimento significativo.
Diante dessa perspectiva, o processo de aprendizagem não deve se restringir ao
ato de codificar e decodificar palavras e o conhecimento deve perpassar as paredes da
sala de aula e os muros do colégio, englobando também as esferas sociais e culturais.
Os multiletramentos são a base dessa mudança, pois consistem em abarcar todas as
práticas sociais, não só as mais privilegiadas, visto que o ambiente da sala de aula é
heterogêneo e composto por diversidades culturais, sociais e linguísticas.
É importante ressaltar que o professor não deve considerar como letramento
apenas o que envolve as letras, há inúmeros elementos que podem ser objetos de
ensino e pensar as tecnologias como aliadas da prática de ensino trabalharia não só os
multiletramentos, mas também a multimodalidade, pois com o surgimento de novas
mídias, surgem também novos formatos de texto. O professor deve estar habilitado para
buscar este conhecimento e desenvolver nos alunos a capacidade de utilizá-los de forma
adequada.
Seguindo essas concepções, o presente projeto propõe práticas de
multiletramentos para o ensino de Língua Portuguesa envolvendo olimpíadas de
conhecimento, que podem atuar como mediadoras do processo de ensinoaprendizagem. As olimpíadas, podendo ser exercidas em modalidades presencial ou
online, consistem em competições que buscam instigar nos estudantes a busca pelo
conhecimento e a vontade de aprender. Neste caso, o conhecimento não se limita
apenas aos conteúdos obrigatórios da grade curricular escolar, atua de forma
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interdisciplinar e contribui com a formação de um cidadão crítico e reflexivo, capaz de
transpor o que é visto em sala de aula para sua realidade.
O objetivo geral do trabalho é discutir uma nova prática de ensino de Língua
Portuguesa, baseada nos multiletramentos, utilizando as olimpíadas de conhecimento.
Dentre os objetivos específicos, pode-se elencar a promoção do ensino significativo de
Língua Portuguesa, assim como demonstrar de que forma o professor pode trabalhar os
gêneros textuais diante da multimodalidade e investigar como as novas tecnologias
podem ser aliadas à educação e à formação de sujeitos letrados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Pedagogia dos Multiletramentos é uma proposta que foi discutida pela
primeira vez em 1996 pelo Grupo de Nova Londres (GNL), composto por pesquisadores
dos estudos do letramento que acreditavam em novos letramentos multimodais e
multissemióticos originados pelo surgimento das novas ferramentas de acesso à
comunicação e à informação.
O conceito de letramentos trouxe a ideia da diversidade das práticas letradas na
sociedade, porém, de acordo com Rojo (2012, p. 2) os multiletramentos são
caracterizados de uma forma diferente, pois
aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes
em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a
multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de
constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.

A multiplicidade cultural reconhece e valoriza as diferenças socioculturais que há
na sociedade. Na sala de aula se faz muito importante, pois quando o professor
compreende as particularidades de seus alunos e exerce práticas que as englobe, a
aprendizagem se torna significativa. Por outro lado, a multiplicidade semiótica dos
textos contemporâneos diz respeito às diversas linguagens que estes carregam, sendo
necessário adquirir conhecimentos específicos para compreendê-los ou produzi-los. É
nesse ponto que surgem os multiletramentos:

é preciso novas ferramentas – além das da escrita manual (papel, pena, lápis,
caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, imprensa) – de áudio, vídeo,
tratamento da imagem, edição e diagramação. São requeridas novas práticas
– de produção, nessas e em outras, cada vez mais novas, ferramentas; de
análise crítica como receptor. São necessários novos e multiletramentos.
(ROJO, 2012, p. 9)

O desafio é, portanto, romper com as restrições das práticas escolares e expandilas para a interatividade com os novos textos e suas diversidades. Consoante com Rojo
(2012) precisamos pensar como as novas tecnologias podem transformar as práticas de
ensino e aprendizagem, pois é mais interessante, por exemplo, aproveitar o uso do
celular como prática pedagógica do que proibi-lo em sala de aula. A autora destaca que
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uma das principais características dos novos (hiper)textos e
(multi)letramentos é que eles são interativos, em vários níveis (da interface,
das ferramentas, dos espaços em rede dos hipertextos e das ferramentas, das
redes sociais, etc.) Diferentemente das mídias anteriores (impressa e
analógicas, como a fotografia, o cinema, o rádio e a TV pré-digitais), a mídia
digital, por sua própria natureza “tradutora” de outras linguagens à
linguagem dos dígitos binários e por sua concepção fundante em rede (WEB),
permite que o usuário (ou o leitor/produtor de textos humano) interaja em
vários níveis e com vários interagentes (interface, ferramenta, outros
usuários, textos/discursos etc). (ROJO, 2012, p. 11)

As formas de interação são o que diferencia essas novas mídias, pois os usuários
não mais são meros receptores de uma informação controlada, eles aparecem como
sujeitos ativos e produtores de ações, seja na troca de mensagens com outros sujeitos,
na postagem de ideias e textos ou no diálogo entre os textos em rede (hipertextos). Os
computadores, de acordo com Rojo (2012), não funcionam apenas como uma máquina
de escrever, embora muitos ainda o usem apenas com essa finalidade.
Evidentemente, para que trabalhos com os multiletramentos sejam possíveis,
primeiro é necessário verificar qual concepção de linguagem é adotada pelo professor.
Para Travaglia (2000, p. 21)

[...] a maneira como o professor concebe a linguagem e a língua, pois o modo
como se concebe a natureza fundamental da língua, altera em muito o como
se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. A concepção de
linguagem é tão importante quanto à postura que se tem relativamente à
educação.

Segundo Koch (1995, p. 9), no decorrer da história, a linguagem humana tem sido
concebida de uma forma muito distinta, que pode ser assim sintetizada: a) como
representação do mundo e do pensamento; b) como instrumento de comunicação; c)
como forma de ação ou interação. Para um melhor entendimento dessa síntese, a autora
explica que:
a mais antiga destas concepções é, sem dúvida, a primeira, embora continue
tendo seus defensores na atualidade. Segundo ela, o homem representa para
si o mundo através da linguagem e, assim sendo, a função da língua é
representar (= refletir) seu pensamento e seu conhecimento de mundo. A
segunda concepção considera a língua como um código através do qual o
emissor comunica a um receptor determinadas mensagens. A principal função
da linguagem é, nesse caso, a transmissão de informações. A terceira
concepção, finalmente, é aquela que encara a linguagem como atividade, como
forma de ação, ação interindividual finalisticamente orientada, como lugar de
interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais
diversos tipos de atos.
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Para este projeto, é interessante que a concepção adotada pelo professor seja a
terceira, pois trata da linguagem como um instrumento de ação, reflexão e interação. Ele
deve buscar, com suas aulas, estimular os alunos a lerem o texto e irem além da
interpretação do que está dito, buscando instigar o pensamento crítico e a opinião desses
jovens que ainda estão em constante construção de seus conhecimentos. De acordo com
Bakhtin (2003, p. 280), “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, o que nos leva aos estudos
dos gêneros, pois, de acordo com o autor, só nos comunicamos, falamos e escrevemos
por meio dos gêneros do discurso.
Assim, baseando-se nas concepções de Bakhtin (2003), pode-se dizer que os
gêneros do discurso são modos de organização dos enunciados, elaborados para atender
às diferentes necessidades sociais das pessoas, de grupos e organizações. Os sujeitos
possuem um repertório infinito de gêneros, visto que estes surgem diante de novas
situações comunicativas, a todo momento: carta, relatório, bilhete, crônica, bula de
remédio, propaganda, notícia, conversa, palestra; os gêneros nascem dentro de contextos
sociais e estão internamente e estruturalmente ligados a eles.
Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+)
orientam para o ensino de Língua Portuguesa contextualizado, enfatizando o trabalho
com os gêneros para o exercício pleno da língua por parte dos estudantes. Nesse
processo, é relevante destacar também o papel da interdisciplinaridade, cujo objetivo é
romper com a ideia de fragmentação do conhecimento, promovendo uma interconexão
e colaboração entre os diversos campos do saber. Para Morin (2005, p. 259) “o
paradigma novo que a idéia do sistema traz, Pascal já havia exprimido: Considero
impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o todo sem
conhecer particularmente as partes”.
Hoje, temos nas escolas um currículo disciplinar, que limita e específica os
saberes de cada disciplina e trabalhar numa perspectiva interdisciplinar ainda resulta
em resistência por parte de muitos professores, visto que nem sempre possuem
orientação para o desenvolvimento das atividades ou consideram muito “complexo”.
Para Morin (2000), o conhecimento deve encarar a complexidade, o autor define que
complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e
há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes
entre si. Por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade.
(MORIN, 2000, p. 38)

A educação é um processo complexo e para contemplar essa concepção, é
necessário repensar as práticas pedagógicas e haver um enfrentamento. O autor pensa
além da interdisciplinaridade, trazendo o conceito de transdisciplinaridade, porém, para
este trabalho, aprofundaremos a discussão posteriormente.
Pensando tais questões, considera-se que o ensino da Língua Portuguesa não
deve se resumir a decorar regras para responder questões de uma prova, mas sim
desenvolver o conhecimento que os estudantes já possuem para, através deste, se
relacionarem melhor com a sociedade, entendendo melhor as informações que lhes são
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passadas e transmitindo com maior clareza, vocabulário, domínio gramatical e
argumentação o seu ponto de vista. A interdisciplinaridade pode atuar para trabalhar o
ensino da língua materna através de todo assunto de interesse e necessidade dos
alunos, pois assim eles podem interagir no seu dia-a-dia, compreendendo melhor o
mundo a sua volta.
Nessa perspectiva, o professor de Português pode trabalhar com seus alunos
gêneros que relacionam temas transversais, sendo assim capaz de abordar as demais
disciplinas. É importante ressaltar que cada disciplina específica tem professores
formados e aptos a trabalhar determinado conteúdo e não será o professor de Língua
Portuguesa que o vai substituir, ele apenas usará alguns desses assuntos como
ferramenta para o desenvolvimento da competência linguística de seus alunos e
relacionar os saberes com outros campos de conhecimento.
Para o desenvolvimento e aprofundamento do projeto, além dos autores já
citados, é fundamental também considerar os estudos de Bazerman (2006, 2007),
Dionísio, Machado e Ribeiro (2002) e Shneuwly e Dolz (2004) sobre os gêneros, assim
como os estudos de Marcuschi (2008), Street (2006) e Soares (1999) acerca do
letramento e Goulart (2004), Coscarelli e Ribeiro (2005) para tratar do letramento digital
e novas tecnologias como práticas pedagógicas.
METODOLOGIA
Considerando como público alvo os alunos das escolas públicas de Mossoró, será
selecionada uma ou mais escolas para integrar o projeto, de acordo com a necessidade,
assim como também serão selecionados professores que possam ser colaboradores da
prática de ensinar Língua Portuguesa utilizando olimpíadas de conhecimento como
mediadoras do processo, a qual envolve os multiletramentos e o uso das novas
tecnologias. O número de turmas que integrará o projeto também será definido
futuramente.
Primeiramente, deverão ser feitas observações com o objetivo de entender o
campo de análise e os sujeitos envolvidos, para assim elencar os problemas e construir
hipóteses que possam culminar com a resolução destes. Utilizaremos o método
pesquisa-ação, pois
é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais,
como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas
práticas acontecem. (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud Elia e Sampaio,
2001, p.248).

Nessa metodologia há uma colaboração entre o pesquisador e os membros da
comunidade escolar que buscam diagnosticar uma situação, formular estratégias de
ação, desenvolver essas estratégias, assim como testá-las e ampliar o conhecimento e a
compreensão dessa nova situação. Posteriormente, será aplicada a proposta de
intervenção, que consiste em mediar o ensino utilizando olimpíadas de conhecimento,
as quais também serão selecionadas de acordo com o campo de atuação.
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Dentre as olimpíadas previstas, está a Olimpíada de Língua Portuguesa – OLP,
que trabalha a produção de texto aliada aos gêneros textuais e acontece na modalidade
presencial utilizando recursos online; a Olimpíada Brasileira de Linguística – OBL, que é
composta por desafios linguísticos envolvendo conhecimento, lógica e pesquisa,
acontecendo nas duas modalidades, online e presencial; e, a Olimpíada Nacional em
História do Brasil – ONHB, que apesar de ser voltada para a história, engloba questões
que envolvem interpretação e compreensão de textos, bem como conhecimentos
literários e produção de texto nos mais variados gêneros, acontecendo também nas
modalidades online e presencial.
A metodologia do trabalho de intervenção consiste na execução das olimpíadas
e também em aulas preparatórias envolvendo todos os tópicos abordados nestas. O
projeto não precisa se restringir ao horário obrigatório da grade curricular, pode ser
realizado no contra turno para instigar a presença dos alunos na sala de aula não por
obrigação, mas pela vontade, pelo prazer de aprender e pela sede de conhecimento.
Ao final do projeto, será feita uma avaliação individual e coletiva para ponderar
os resultados e a experiência.
CONSIDERAÇÕES
O projeto apresentado traz a possibilidade de se trabalhar com os
multiletramentos nas aulas de Língua Portuguesa, utilizando para isso as Olimpíadas de
Conhecimento como práticas pedagógicas para mediar o ensino. É importante ressaltar
que a proposta contempla o que traz os PCN+ (BRASIL, 2002) sobre o ensino de gênero
e a perspectiva da interdisciplinaridade, além de utilizar as novas tecnologias como
aliadas do processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do desenvolvimento, espera-se
aprofundar as questões envolvidas, bem como fazer a aplicação da proposta em escolas
públicas da rede básica de ensino da cidade de Mossoró-RN, a fim de contribuir
significativamente para a formação dos estudantes e também de propor aos professores
novos horizontes para se trabalhar o ensino de Língua Portuguesa, ampliando assim as
pesquisas nesta área de atuação.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS EM AULAS DE ESPANHOL: análise exploratória do livro
didático

Luanna Melo Alves44
Samuel de Carvalho Lima45

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar pesquisa sobre o ensino de
espanhol na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), tendo em vista os aspectos
relativos ao letramento digital presentes em Livro Didático (LD) aprovado pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD). À luz de categorias do letramento digitais
previamente descritas (FORTE-FERREIRA; LIMA; LIMA-NETO, 2012; DUDENEY; HOCKLY;
PEGRUM, 2016), trazemos dados preliminares de nossa investigação em que analisamos
as propostas de atividades das 2 primeiras unidades de um LD de espanhol adotado no
Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Assim, identificamos, categorizamos e
refletimos sobre a possibilidade de promoção do letramento digital nas propostas de
atividades de compreensão e produção escrita do referido material didático.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias; letramento digital; ensino de espanhol; livro didático.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As relações de comunicação foram afetadas diretamente com uso dos recursos
tecnológicos, pois estes recursos vêm se expandindo na sociedade de maneira
acelerada, quase que indispensável a qualquer situação. Aconteceram muitas
transformações nos processos de interação social, estas transformações afetaram desde
as nossas atividades diárias, como também, provocaram mudanças na educação, na
maneira de ensinar e aprender.
Na infância, utilizamos a linguagem sem se deter a ela, sem pensar nos termos
que empregamos, mas ao passar do tempo, deparamo-nos com novas situações de
comunicação, como por exemplo: solicitar trabalho, realizar trâmites em instituições
comerciais e bancárias, direcionar os estudos as mais diversas áreas do conhecimento,
fazer uso de gêneros digitais em seus respectivos portadores virtuais (blog, chats, email, fóruns etc.), dentre outras situações, percebemos quão complexa pode ser o uso
da linguagem nessas práticas sociais. Em todas essas conjunturas, a linguagem é a
ferramenta que conduz as relações, por meio de um contexto materializado nas
produções escritas e orais, de forma impressa ou em ambientes virtuais.
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As tecnologias digitais estão adentrando em nosso cotidiano e são responsáveis
por mudanças expressivas na nossa forma de lidar com o mundo e de compreendê-lo,
como bem sinalizou Dertouzos (1997) sobre os modos como o Mercado da Informação
transformaria as relações:
[...] transformará a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos,
como acordamos pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro,
escolhemos nosso entretenimento, criamos arte, cuidamos da saúde,
educamos os filhos, trabalhamos e participamos ou nos relacionamentos com
as instituições que nos empregam, vendem algo, prestam serviços à
comunidade [...]. (DERTOUZOS, 1997, P. 153)

Na educação também encontramos o reflexo desse novo contexto tecnológico,
as relações entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem sofreram
modificações e adequações, sobre o ensino em ambientes virtuais Leffa (2003) destaca
que o educador poderá desempenhar um trabalho muito importante durante o
processo de ensino, como incentivador, mas afirma que é no manuseio com o objeto
(máquina) que a aprendizagem ocorre, reitera o autor, que é como andar de bicicleta, a
presença de um adulto é necessária, observando e orientando, só que o mais importante
é ter a bicicleta para treinar.
Voltando-nos para o ensino de línguas estrangeiras neste contexto das
tecnologias, acreditamos que atividades que promovam o letramento digital e a
interatividade entre os sujeitos do processo, precisam ser contempladas na dinâmica de
tarefas corriqueiras em sala de aula, para DUDENEY et al (2016) seria o ensino da
linguagem tradicional com o dos letramentos46 já incorporados nas práticas cotidianas,
porém avalia que os instrumentos digitais por si só necessitam de um olhar mais
aprofundado, capaz de gerar ensino e aprendizagem, afirma também, que a intercessão
do educador com senso crítico, criaria a intensidade necessária do saber, desenvolvendo
a criticidade do aprendiz no uso das ferramentas tecnológicas de aprendizagem, sobre
essa perspectiva de ensino e aprendizagem os autores destacam:
Precisamos incrementar nosso ensino e a aprendizagem de nossos
estudantes de acordo com essas novas circunstâncias. Para nosso ensino de
línguas permanecer relevante, nossas aulas tem de abarcar ampla gama de
letramentos, que vão bastante além do letramento impresso tradicional.
Ensinar língua exclusivamente através do letramento impresso é, nos dias
atuais, fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas necessidades
futuras. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016. p. 19)

Com o uso das TICs47 sendo pensado de maneira objetiva para estas novas
circunstâncias, podemos explorar o trabalho com textos, de modo que leve o aluno a
compreender e refletir sobre as propostas e temas apresentados, favorecendo a
interação entre os indivíduos e objetos envolvidos.
Na investigação que aqui apresentamos, nossas reflexões estão pautadas em
uma necessidade do contemporâneo, apontada em uma perspectiva mais ampla, a
46
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de escrever, refere-se, na verdade, ao uso que se faz da leitura e da escrita socialmente .
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partir da concepção de multiletramentos48 apresentada por Rojo (2013) e dentre esse
conjunto de novos letramentos, o letramento digital será, especificamente, o foco de
nossa análise, visto que selecionamos propostas de atividades em material didático que
exploram o uso de recursos tecnológicos para o desenvolvimento das competências de
leitura e escrita em ambientes virtuais.
Para se utilizar de maneira eficiente as ferramentas digitais, atualmente, tão
presentes na dinâmica cotidiana, é imprescindível o domínio dos letramentos digitais,
que para Dudeney et al são “habilidades individuais e sociais necessárias para
interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente
dos canais de comunicação digital” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016. p. 17). Os
autores reiteram que todos os segmentos da sociedade apelam para a promoção de
competências próprias do século XXI, tais como: “criatividade e inovação, pensamento
crítico e capacidade de resolução de problemas, colaboração e trabalho em equipe,
autonomia e flexibilidade, aprendizagem permanente” e afirmam que no centro dessas
habilidades está o manuseio das tecnologias digitais.
E nessa perspectiva, Forte-Ferreira; Lima; Lima-Neto (2012) assinalam que uma
proposta de atividade online no contexto de ensino-aprendizagem de línguas
estrangeiras, há, no mínimo, duas destrezas para se dominar: uma comunicativa e uma
tecnológica, os autores destacam o fato do aprendiz de uma língua, não dominar as
habilidades exigidas pelas ferramentas tecnológicas as quais estão inseridas estas
atividades, poderá ser prejudicado não pelo fato de não saber o conteúdo (habilidade
comunicativa), mas por não dominar a habilidade tecnológica exigida na atividade
online.
Destacamos a necessidade de promoção dos multiletramentos e,
especificamente, os letramentos digitais, posto que estamos submergidos no mundo
tecnológico e para uma melhor comunicação, sobretudo, nos dias atuais, devemos
acompanhar a dinamicidade das práticas sociais.
Nas propostas de atividades que se utilizam de recursos tecnológicos para serem
desenvolvidas, encontramos uma vasta quantidade de gêneros digitais. Dada a
diversidade dos letramentos digitais apresentados por Dudeney; Hockly; Pegrum (2016),
destacamos alguns desses tipos de letramentos.
Nas mais variadas atividades online, os aprendizes irão se deparar com a
necessidade de letramento em hipertexto, ou seja, “habilidade de processar hiperlinks
apropriadamente e de usá-los para incrementar com eficiência um documento ou
artefato” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016. p. 27). Deste modo, também o
letramento em multimídias, que segundo os mesmos autores, é a competência de
decodificar e de elaborar, efetivamente, textos em múltiplas mídias contendo imagens,
sons e vídeos; letramento em pesquisa, talvez, o mais exigido nos contextos de ensino,
consiste em escolher palavras-chave mais apropriadas, identificar as diversas
apresentações de resultados e o alcance e a confiabilidade dos buscadores; outros
letramentos definidos por Dudeney; Hockly; Pegrum (2016) são: Letramento (crítico) em
informação, os autores definem como uma habilidade de avaliar documentos e
artefatos tecendo indagações críticas, comparando fontes e monitorando as origens da
48

Para Rojo (2013) as novas práticas contemporâneas de leitura e escrita apresentam novos desafios aos
letramentos e envolvem a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na produção de
sentido para os textos multimodais contemporâneos, como também, envolvem a pluralidade e a diversidade
cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos, conceitua, deste modo, os multiletramentos.
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informação; Letramento em filtragem, habilidade de reduzir a sobrecarga de
informação utilizando recursos de triagem; Letramento pessoal que é o uso de
ferramentas digitais para construir e publicizar a identidade online desejada e por fim,
destacamos, também, o letramento rede, que para os autores, consiste na organização
de redes profissionais e sociais, comunicar e informar, conquistar colaboradores e
apoiadores, desenvolver uma reputação e exercer influência.
Além desses letramentos destacados anteriormente, existem outros
letramentos digitais que necessitam de outros tipos de habilidades, porém,
preferivelmente, citamos os que identificamos em nossa análise de atividades de livro
didático para uma melhor compreensão das categorias elencadas em nosso pesquisa,
são conceitos primordiais para uma ampla e melhor reflexão de nossos dados. A análise
contendo os tipos de letramentos está exposta na tabela 2 da seção Análise de dados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em face de nossos objetivos, nossa investigação configura-se como uma
pesquisa exploratória, para Gil (2002, p. 41) “estas pesquisas têm como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito
(...)”, e também, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, visto que uma das
características mais significativas deste tipo de investigação, segundo o mesmo autor, é
a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados e a observação sistemática.
Nosso corpus de análise foi coletado em livro do PNLD, adotado por várias
instituições públicas de ensino no Brasil, caracterizando assim, quanto aos
procedimentos técnicos, como uma pesquisa documental, pois este tipo de pesquisa “se
vale especialmente de material impresso fundamentalmente para fins de leitura” (GIL,
2002. p. 41)
O livro Cercanía Joven da editora Edições SM é o material didático adotado por
todos os campi do IFRN para as aulas da disciplina de espanhol nos cursos integrados
para os anos de 2018, 2019 e 2020. A obra está dividida em três unidades didáticas e
cada unidade composta por dois capítulos, perfazendo um total de seis capítulos; ao
final de cada unidade são apresentados tópicos extras com temáticas culturais,
indicações de leituras e sites e um projeto de trabalho interdisciplinar envolvendo a
literatura e outras áreas do conhecimento.
Analisamos, pois, as duas primeiras unidades didáticas desse referido material,
como cada unidade está constituída de dois capítulos, então, temos quatro capítulos
avaliados. Com relação às habilidades comunicativas, o material as apresentam de
forma bem destacadas, visto que, na apresentação de cada atividade, encontra-se
grifado que destreza linguística será desenvolvida.
Nosso corpus está constituído de atividades para o desenvolvimento da
compreensão leitora e produção de textos em espanhol, atividades estas, que se
utilizam de algum recurso tecnológica ou mídia digital para a sua aplicação. Fizemos um
recorte para uma melhor identificação de nosso objeto de análise, dentre as duas
unidades analisadas, e no caso, totalizando quatro capítulos analisados, nossa
investigação está constituída de atividades presentes nos tópicos “Lectura” e “Escritura”
e atividades presentes em dois tópicos complementares de cada unidade didática, que
são o “Para ampliar” e o projeto interdisciplinar de leitura que encontra-se ao final de
cada unidade didática.
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Nossa grelha de análise está constituída de categorias elencadas por Dudeney;
Hockly; Pegrum, 2016, como também, categorias postas por Forte-Ferreira; Lima; LimaNeto, 2012, nestes, categorias referentes às habilidades comunicativas e tecnológicas,
enquanto que aqueles, habilidades didático-pedagógicas, estruturais e também
tecnológicas.
Apresentamos em nossos dados os objetivos de cada atividade; o tópico ao qual
se refere à temática predominante da proposta; tipo de letramento digital; o recurso
tecnológico utilizado; o nível tecnológico49; o gênero discursivo/repositório digital; a
habilidade comunicativa e habilidade tecnológica; a distribuição na unidade didática e
capítulo do livro e por fim, o tipo de interatividade que a proposta apresenta.
Adotamos os seguinte procedimentos metodológicos: 1) acesso ao material
didático; 2) identificação das propostas de atividades de escrita e leitura que promovem
o letramento impresso e atividades que promovem o letramento digital para o seu
desenvolvimento; 3) descrição das abordagens tendo em vista os objetivos, as destrezas
relacionadas, uso das tecnologias e a promoção do letramento digital dentre outros
aspectos; 4) análise e discussão dos dados coletados.
A categorização dos dados de nossa investigação e a posteriori, a discussão dos
resultados são apresentadas nas seções seguintes na tentativa de elucidar o
entendimento e a caracterização de atividades que necessitam e ao mesmo tempo,
promovam o letramento digital.
ANÁLISE DE DADOS
Das atividades que desenvolvem a leitura e a escrita nas unidades didáticas e
tópicos selecionados do referido livro analisado, quantas envolvem o letramento
impresso50 e quantas envolvem o letramento digital e/ou tecnologias digitais? Os
números detalhados estão dispostos no quadro a seguir:
Unidade

Capítulo

Letramento
impresso

Letramento digital e/ou
tecnologias digitais

Total

I

I

3

1

4

I

II

5

0

5

0

1

1

I

Para ampliar

49

Categoria apresentada por Dudeney; Hockly; Pegrum (2016) que caracteriza o uso das ferramentas
tecnológicas segundo os níveis de tecnologias: Versão alta tecnologia (A), professor e alunos utilizando
equipamentos em sala de aula conectados a internet; Versão baixa tecnologia (B), apenas o professor
conectado a internet; Versão zero tecnologia (0), mesmo que professor tenha utilizado a internet em casa
para elaborar e imprimir material, na sala de aula, não há computador ligado à internet disponível.
50
“Compreender e criar e criar uma variedade de textos escritos que abrange o conhecimento de gramática,
vocabulário e características do discurso simultaneamente com as competências de leitura e
escrita.”(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016. p. 23)
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I

Proyecto de
lectura - 1

2

4

6

II

III

5

0

5

II

IV

*

*

*

II

Para ampliar

0

1

1

II

Proyecto de
lectura - 2

5

1

6

20

8

28

Total

Tabela 1 – Atividades que promovem o letramento impresso e atividades que promovem o letramento
digital/ou utilizam tecnologias digitais.
Fonte: Produção dos autores (2018)
* O Capítulo IV da Unidade II não apresenta atividades referente ao nosso corpus (leitura e escrita), visto
que, as atividades distribuídas neste capítulo estão em tópicos de “habla” (fala) e “escucha” (escuta).

Dado este primeiro momento de identificação de dois tipos de letramentos, o
impresso e o digital, passamos a etapa subsequente de identificação de categorias mais
específicas nas propostas que promovem o letramento digital conforme é demonstrado
na tabela a seguir:

Categorias

Atividade

Objetivos

UNI-I/CAP-I

UNI-I Para
ampliar

UNI-I Proyecto
de lectura

UNI-I Proyecto
de lectura

UNI-I
Proyecto
de lectura

UNI-I
Proyecto de
lectura

UNI-II Para
ampliar

UNI-II
Proyecto de
lectura

AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

AT6

AT7

AT8

Escrita
(Conhec
endo
gênero)

Ver, ler,
escutar e
navegar

Projeto1Literatura
e espaços
urbanos:
as
palavras
que
emanam
do
entorno.

Projeto1Literatura
e espaços
urbanos:
as
palavras
que
emanam
do
entorno.

Projeto
1Literatu
ra e
espaços
urbanos
: as
palavra
s que
emana
m do
entorno
.

Projeto
1Literatur
ae
espaços
urbanos:
as
palavras
que
emanam
do
entorno.

Ver, ler,
escutar e
navegar

Projeto2
Literatur
ae
futebol:
os pés
que
inspiram
as mãos

Mandar
notícia e
comenta
r sobre
uma
viagem

Ampliar
conhecime
ntos sobre
temática
abordada
na unidade

Produzir
gêneros
discursivo
s
mediante
o trabalho

Comparar
a
descrição
do lugar
apresenta
do na obra

Ler
opiniõe
s em
forúm
virtual
para

Pesquisar
, elaborar
folheto
turístico
com
pontos

Ampliar
conhecim
entos
sobre
temática
abordada

Investiga
r textos
literários
em
espanho
l cuja
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Tópico

Letramento

Viagens

Pesquisa

didática

interdiscip
linar entre
a língua
espanhola
,a
literatura
e outras
disciplinas
do
currículo.

de
Cortázar e
a
localizaçã
o deste
lugar no
site oficial
de
turismo
de Buenos
Aires.

leitores
da obra
História
s de
cronópi
os e
famas
de Julio
Cortáza
r e em
seguida
, criar
um
nome
de
usuário
e
escreve
r um
coment
ário
neste
fórum
virtual.

da cidade
do aluno
e ao
final,
produzir
minicont
os
semelhan
tes aos
de Júlio
Cortázar
“História
s de
cronópio
se
famas.

na
unidade
didática

temática
seja o
futebol
e
ensegui
da
produzir
antologi
a
ilustrada
de
textos
literários
(crônicas
,
poemas,
contos…
) sobre o
futebol.

Pluralidade
hispanófon
a

Literatura
e espaços
urbanos

Localizaçã
o de
espaços
de Buenos
Aires

Opiniõe
s sobre
a obra
História
s de
cronópi
os e
famas
de Julio
Cortáza
r

Tipos de
viajantes
e turistas

Literatura
e futebol

Literatur
ae
futebol

Pesquisa/i
nformação
/
hipertexto

Multimídi
as/
informaçã
o

Informaçã
o/pesquis
a/hipertex
to

Letram
ento
em
rede/
Letram
ento
pessoal

Impresso
Pesquisa
hipertext
o/Inform
ação/Filtr
agem

Multimídi
as
pesquisa /
informaçã
p/
filtragem

Pesquisa
hipertex
to/
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Recurso
tecnológico

Nível
tecnológico

Gênero
discursivo/
repositório
digital

Computa
dor ou
celular
conecta
dos a
internet

Computad
or ou
celular
conectado
s a internet
e/ou
televisão e
equipamne
to de som.

A

A

“Tarjeta
postal”

Filme/
romance/
música/do
cumentos
oficiais em
homepage

Vídeos no
youtube

Cartão
Postal

Computad
or ou
celular
conectado
sa
internet

A

Computad
or ou
celular
conectado
sa
internet

Comput
ador ou
celular
conecta
dos a
internet

Computa
dor ou
celular
conectad
os a
internet

Computad
or ou
celular
conectad
os a
internet
e/ou
televisão
e
equipamn
eto de
som.

Comput
ador ou
celular
conecta
dos a
internet

A

A

A

A

Referência
espacial Texto
online

Fórum
virtual/
Home
page

Guias
Turísticos

Filme/
romance/
música/d
ocumento
s oficiais
em
homepag
e

Gêneros
literários
Antologi
a
ilustrada

A

Habilidade
comunicativa

Leitura e
escrita
(predom
ina)

Leitura/esc
rita/
escuta

Leitura e
escuta

Leitura e
escrita

Leitura
e
escrita

Leitura e
escrita

Leitura/es
crita/
escuta

Leitura e
escrita

Habilidade
tecnológica

Manusei
o da
máquina
/Pesquis
a na
Web

Manuseio
da
máquina/P
esquisa na
Web

Manuseio
da
máquina/
Pesquisa
na Web /
uso de
software

Manuseio
da
máquina/
Pesquisa
na Web

Manuse
io da
máquin
a/Pesqu
isa na
Web
/Domíni
o do
internet
ês

Manusei
o da
máquina/
Pesquisa
na Web /
uso de
software

Manuseio
da
máquina/
Pesquisa
na Web /
uso de
software

Manusei
o da
máquina
/Pesquis
a na
Web /
uso de
software

“Escritur
aconocien
do el
género”
p.20

Seção
extra:
“Para
ampliar!
ver, leer,
escuchar y
navegar…”
p. 41

Proyecto 1
de lectura
p.47

Proyecto 1
de lectura
p.50

Proyect
o 1 de
lectura
p.51

Proyecto
1 de
lectura
p.52

Seção
extra:
“Para
ampliar!
ver, leer,
escuchar
y
navegar…
” p. 81

Proyecto
2 de
lectura
p.92 e
93

Sujeitomáquina

Sujeitomáquina

Sujeitomáquina

Sujeitomáquina

Sujeitosujeito
/
Sujeito-

Sujeitomáquina

Sujeitomáquina

Sujeitomáquina

Seção do
livro

Interatividad
e entre os
sujeitos e
sujeitomáquina
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máquin
a
Tabela 2 – Grelha de análise das atividades que envolvem o letramento digital/tecnologias digitais
Fonte: Produção dos autores (2018)

A continuação, quadro com os tipos de letramentos digitais flagrados nas
atividades analisadas, classificações baseadas nos estudos de Dudeney; Hockly; Pegrum,
(2016).
Letramentos
digitais

Pesquisa

Informação

Hipertexto

Filtragem

Letramento
em rede

Quantidade

6

5

4

2

1

Multimídias

1

Letramento
pessoal

1

Tabela 3 – Tipos de letramentos digitais identificados no corpus.
Fonte: Produção dos autores (2018)

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Fizemos uma primeira sondagem para categorizar as atividades no que se refere
às classificações: letramento impresso e letramento digital, conforme dados expostos
na tabela 1, identificamos que o letramento impresso predomina em quase todos os
tópicos analisados, dos 8 tópicos analisados, em apenas 1, intitulado Proyecto 1,
identificamos uma maior quantidade de atividades que desenvolvem o letramento
digital. A partir desta etapa, selecionamos categoricamente o nosso corpus de análise;
identificamos um total de 28 atividades de leitura e de escrita, sendo 20 propostas que
se faz necessário apenas o letramento impresso e somente 8 atividades que de alguma
forma, necessita da promoção do letramento digital.
Na primeira etapa de análise, concluímos que as atividades para a promoção do
letramento digital estão distribuídas, predominantemente, em seções extras do LD,
“Para ampliar” e nos “Projetos de leitura”, esta constatação nos chama atenção, pois
como são seções extras, seções de apoio ou reforço, os professores podem ou não
desenvolvê-las juntamente com seus alunos, muitas vezes, em virtudes do tempo, essas
seções não são desenvolvidas em sala de aula e nem tão pouco fora dela, e deste modo,
o mestre já segue adiante seu planejamento, passa para o capítulo seguinte e,
consequentemente, o docente que só se utiliza do LD como norteador de conteúdo,
deixará de contemplar em suas aulas a promoção do letramento digital aos seus
discentes.
Na tabela 2 apresentada na seção Análise de dados, apresentamos o nosso
recorte de apreciação que elucidou, a partir de algumas categorias, identificamos que:
apenas em um capítulo, dos 4 analisados, promovem o letramento digital, as demais
atividades que se utilizam dos recursos digitais estão distribuídas em seções extras, os
objetivos das atividades são bem claros e quase todos sinalizam para a elaboração e/ou
interpretação de um gênero discursivo (Cartão postal, fórum virtual, guia turístico,
documentos oficiais em homepage, filme, romance e antologia literária); temáticas
variadas e apresentadas de maneira interdisciplinar; Nível tecnológico alto (A); as
habilidades tecnológicas recorrentes são: manuseio da máquina, Pesquisa na Web e uso
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de software; embora tenhamos identificado outros letramentos digitais, os mais
recorrente são o letramento em pesquisa, informação, hipertexto e filtragem; e por fim,
a interatividade que predomina é a relação aluno-máquina, em apenas um item,
flagramos a interatividade aluno-máquina-aluno que foi o caso da participação dos
alunos em um fórum virtual.
CONSIDERAÇÕES
Os dados apresentados neste trabalho de investigação é um recorte de nossa
pesquisa de mestrado, contendo neste, apenas dados preliminares de uma investigação
mais ampla e abrangente, ao concluirmos as análises de todas as atividades no LD, nossa
próxima etapa será, por meio de questionários, avaliar como o professor desenvolve
estas atividades e quais são as orientações para que o aluno tenha o letramento digital
promovido nas aulas de línguas.
No que concerne ao material didático impresso, no caso, o LD avaliado, tínhamos
presente, pela estrutura que se apresenta o material, na forma impressa,
evidentemente, flagraríamos neste recorte, um maior número de propostas de
atividades que promovem o letramento impresso. O objetivo não é de criticar o
material, quanto a este aspecto, mas o de identificar como estão sendo pensadas e
desenvolvidas as atividades do tipo online. E outra questão bem relevante, é analisar até
que ponto, o material didático está acompanhando a dinamicidade das práticas sociais
e as novas formas de comunicação no contexto das tecnologias.
Com isso, depreendemos que nosso recorte identificou a promoção do
letramento digital no material didático analisado, porém, cabe salientar que estas
propostas estão quase em sua totalidade em seções extras do material didático, não
garantido assim, que serão desenvolvidas pelo aluno em sala de aula, acreditamos que
este tipo de proposta, pudesse estar, também, presente ao longo das unidades didáticas
do livro, podendo assim, garantir o seu desenvolvimento em sala de aula.
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UMA ANÁLISE DOS RECURSOS MULTIMODAIS NO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO DA
RENAULT
Erika Guimarães de Oliveira51
Ana Rafaella Alves Pereira52
Elaine Cristina Forte-Ferreira53

RESUMO: Os responsáveis pelos meios de comunicação utilizam com frequência o
gênero anúncio publicitário na apresentação de produtos ou ideias com o intuito de
persuadir seu público-alvo. A preferência por esse gênero discursivo se efetua, dentre
outros motivos, pelo apelo visual que proporciona aos interlocutores. Entretanto, a
escolha dos elementos de um anúncio pode promover diferentes interpretações do
público e, por isso, destacamos a relevância de compreender tais elementos. Este artigo
tem como objetivo investigar quais os significados dos recursos multimodais utilizados
em campanhas publicitárias das mídias digitais. Para isso, estamos embasados na
Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, [1996] 2006) e fizemos a seleção do
objeto de estudo a partir de dois critérios: “o anúncio deveria ter repercussão nas mídias
sociais” e “ter sido feito para o público brasileiro”. Com base nesses critérios,
selecionamos um corpus composto por duas peças da campanha “Renografias III - Viajar
quebra preconceitos” da marca de automóveis RENAULT. Diante da análise dos recursos
multimodais utilizados na campanha e da leitura dos comentários de usuários nas redes
sociais Facebook e Instagram, os resultados apontam que as escolhas feitas para compor
a campanha não foram bem sucedidas, e o desejo de “quebrar preconceitos” não foi
atingido; ao contrário, a campanha foi retirada das redes em menos de 24h devido
tamanha rejeição. Assim, a análise demonstra que é necessário compreender os
recursos multimodais utilizados nos eventos comunicativos para não produzir
significados contrários aos pretendidos.
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Multimodalidade; Anúncio publicitário.
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Observamos, nos dias atuais, a crescente evolução dos meios de comunicação,
principalmente dos meios midiáticos, que produzem diariamente informações diversas
através de imagens. O aumento na quantidade da comunicação visual ocasionou
também uma maior possibilidade de significados, nos proporcionando
questionamentos, tais como o que significa a predominância ou ausência de
determinada cor em um anúncio? O que determinados gestos significam? O que
determinou a disposição dos elementos dentro da imagem?
Muitos desses questionamentos são feitos de forma automática, como forma de
reação dos sentidos, mas outros podem surgir a partir de um maior conhecimento e de
reflexão crítica dos receptores. Entendemos que o gênero discursivo anúncio
publicitário potencializa o uso dos recursos multimodais, pois objetiva persuadir o leitor
para um fim específico, uma vez que a multiplicidade de gêneros discursivos requer,
deste leitor, a capacidade de compreender diferentes significados para que seja possível
interagir em diferentes contextos, o que justifica a relevância de se trabalhar os aspectos
multimodais dos textos.
O objetivo deste trabalho é analisar os recursos multimodais presentes na
campanha publicitária, veiculada nas mídias digitais, “Renografias III - Viajar quebra
preconceitos” da marca de automóveis RENAULT. Para alcançar o nosso propósito, nos
embasamos na Gramática do Design Visual de Kress e Van Leeuwen (1996; 2006), tendo
em vista que a multimodalidade está vinculada à Semiótica Social (KRESS, 2010), cuja
atenção se concentra nos interesses dos produtores de significados dos signos, que, por
sua vez, são efetuados através dos recursos de que dispõem os modos semióticos.
Entretanto, é importante destacar que os interesses citados nem sempre estão visíveis
e é necessário conhecimento e reflexão para interpretá-los.
Para efeito de organização, dividimos o artigo em duas partes: na primeira,
apresentamos as discussões teóricas, em que, por sua vez, seccionamos nos seguintes
tópicos Gênero Discursivo e Anúncio Publicitário e Letramento multimodal na
perspectiva da Gramática do Design Visual. Em seguida, na segunda parte, detalhamos
a metodologia da pesquisa e, por fim, descrevemos e analisamos os dados obtidos.
GÊNERO DISCURSIVO : NOÇÕES À LUZ DE BAKTHIN
Entendemos que a noção de gênero possui variações e, dentre as diversas
perspectivas de entendimento do que seja gênero, nos embasaremos em Bakthin
(1997), que é a fonte para variadas correntes da análise de gêneros, inclusive para a
interacionista sociodiscursiva. Com isso, destacamos que nossa discussão está pautada
nos pressupostos teóricos de uma perspectiva sociointeracionista da linguagem
(BAKHTIN, 1997), a qual concebe a língua como interação.
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2009, p.
127).

Compreender que a língua existe apenas a partir da interação significa dizer que
ela se caracteriza por um fenômeno que é social. Assim, a comunicação se realiza entre
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pelo menos dois interlocutores que se utilizem de enunciados, concebidos como a
unidade real da comunicação discursiva.
Para Bakhtin (1997), “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros
discursivos” (BAKTHIN, 1997, p. 280). Estes enunciados podem ser simples ou
complexos, dependendo da situação em que eles forem utilizados nas situações
interativas. Bakhtin (1997) afirma que a utilização da língua é realizada em formas de
enunciados, concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da
atividade humana.
O referido autor distingue ainda os chamados gêneros do discurso, entre gêneros
primários e secundários. Estes “aparecem em circunstâncias de uma comunicação
cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita”
(BAKHTIN, op. cit., p. 281). Como exemplo, temos o romance, o teatro, o discurso
científico, o discurso ideológico, etc. Já aqueles “constituíram-se em circunstâncias de
uma comunicação verbal espontânea” – por exemplo, a carta, os tipos do diálogo oral:
linguagem familiar, cotidiana.
Ainda de acordo com o autor, os gêneros secundários são criados a partir dos
primários; no processo de formação “absorvem e transmutam os gêneros primários de
todas as espécies” (BAKHTIN, 1997, p. 281), ou seja, os gêneros primários são os mais
simples, utilizados de forma habitual e corriqueira. Os gêneros secundários são
complexos e aparecem nos eventos comunicativos ditos mais evoluídos.
Desta forma, “uma concepção clara dos diversos gêneros do discurso é
indispensável para qualquer estudo, seja qual for sua orientação específica.” Portanto,
ignorar as especificidades de gênero, presente na variedade do discurso, seja qual for à
área de estudo, pode levar ao formalismo e à abstração, enfraquecendo o vínculo
existente entre a língua e a vida. (Ibid., p.282). A título de exemplo, este vínculo, citado
por Bakhtin, é perceptível no anúncio publicitário, pois este gênero ultrapassa os
aspectos linguísticos e internos da língua, principalmente por promover os usos sociais
da linguagem na vida dos sujeitos envolvidos no discurso.
Na perspectiva sistêmico-funcional, relacionada à Gramática do Design Visual, a
linguagem é um elemento sociossemiótico, ou seja, não se restringe a recursos
linguísticos, pois analisa as condições sociais de produção de sentidos em que texto e
contexto se correspondem (HALLIDAY, 1998). A linguagem, portanto, possibilita a
criação de diversas significações que fazem parte da cultura de uma sociedade.
Abordaremos, na seção seguinte, alguns desses significados a partir da ótica da
Gramática do Design Visual.
LETRAMENTO MULTIMODAL NA PERSPECTIVA DA GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL
O processo de compreensão textual, pelo qual procuramos nortear nossa
prática docente, se orienta pela perspectiva de que a multimodalidade é um
traço constitutivo dos gêneros. Portanto, é no texto, materialidade dos
gêneros, onde os modos (imagem, escrita, som, música, linhas, cores,
tamanho, ângulos, entonação, ritmos, efeitos visuais, melodia etc.) são
realizados. (DIONISIO, 2014, p. 42).

O que faz com que um modo seja multimodal são as combinações com outros
modos para criar sentidos. Dito de outra forma, a multimodalidade está nas escolhas e
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nas possibilidades de relação entre os signos que utilizamos para criar sentido. Para
Catto (2015, p.53), é preciso dispor de análises que contemplem a natureza
multissemiótica das práticas sociais. A multimodalidade remete-se a diferentes
tecnologias comunicativas para poder realizar a produção de sentido. A autora fez um
breve levantamento na literatura especializada sobre essa temática e apontou as
práticas essenciais a esse letramento, sistematizadas no quadro 1. (ibid., 54)
Quadro 1 – Principais práticas contempladas no letramento multimodal sistematizado
a partir da literatura sobre o assunto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

saber compreender as formas de representação que têm predominado na comunicação e
representação de significados;
usar de maneira qualificada os múltiplos recursos semióticos que medeiam as práticas
sociais;
estabelecer relações informadas de produção e consumo entre os diferentes modos
semióticos;
identificar propósitos e contextos, definidos de maneira multimodal;
saber escolher mídias e modos semióticos mais adequados para os objetivos de cada
atividade social;
conhecer as diferentes relações interssemióticas;
manipular conhecimentos de multimodalidade para interagir em novas e clássicas
tecnologias;
reconhecer as especializações funcionais e o comprometimento epistemológico de cada
modo semiótico;
analisar os discursos multimodais/ multimídia com ferramental adequado;
desenvolver práticas tanto de produção quanto de análise crítica da diversidade de modos
semióticos e da interação entre eles.

Os livros Reading Image: The Grammar to Visual Design, de Kress e Van Leeuwen,
publicado em 1996, e Social Semiotics, de Hodge e Kress, de 1998, são considerados, por
estudiosos da área, os marcos iniciais dos estudos multimodais. Em nosso trabalho,
compartilharemos dos pressupostos da obra de Kress e Van Leeuwen, intitulada em
língua portuguesa de Gramática do Design Visual (GDV), bem como das principais
noções da linguística sistêmico-funcional, de Halliday, que inspiraram à obra. A GDV,
como ferramenta analítica multifuncional para análise de imagens (KRESS; VAN
LEEUWEN, 1996, 2006), oferece categorias para explorar e interpretar construções
semióticas através das quais interagimos socialmente:
Nós pretendemos fornecer descrições úteis das principais estruturas de
composição que se tornaram estabelecidas como convenções no curso da
história da semiótica visual ocidental, e para análise de como eles são usados
para produzir significado por criadores de imagens contemporâneos. O que
dissemos sobre a "gramática" visual é verdadeiro também da linguística
convencional-gramática: a gramática tem sido e permanece, "formal". Em
geral, foi estudado o significado isolado. No entanto, os linguistas e a escola do
pensamento lingüístico de que fazem parte da nossa inspiração - linguistas que
seguimos o trabalho como Michael Halliday - tiveram algum problema com
essa visão e vêem formas gramaticais como recursos para codificar
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interpretações de experiências e formas de (inter)ação social. (KREES; van
LEEUWEN, op. cit., p.18, tradução nossa)54.

Verificamos que as perspectivas de estudos multimodais com viés social
encontram respaldo na teoria de Halliday, que defende o postulado de que as nossas
escolhas, ao fazermos uso da língua, são sempre em função de um contexto social
(DIONISIO, 2014, p.50), ou seja, precisamos retornar a esse contexto, para descrever e
interpretar, de forma correta, as variadas práticas que realizamos com a linguagem,
assim, como compreender os sistemas que compõem as línguas. A linguagem é um
recurso semiótico que utilizamos para estabelecer significado, e seu uso recorrente
realiza as significações compostas nesse processo. Halliday compreendia a linguagem
como um modo semiótico, que cumpre propósitos sociais, na qual identificou a
existência de três tipos e os denominou de metafunções: ideacional, interpessoal e
textual. Para cada metafunção, a GDV reelaborou uma versão correspondente
respectivamente: representacional, interativa e composicional (DIONISIO, op.cit., p. 51).
A metafunção ideacional representa ou constrói os significados de nossa
experiência do mundo exterior ou interior por meio do sistema de
transitividade (significados representacionais). A interpessoal expressa as
interações e os papéis assumidos pelos usuários, revelando as atitudes desses
usuários para com o interlocutor e para com o tema abordado por meio do
sistema de modo e modalidade (significados interacionais). A metafunção
textual está ligada ao fluxo de informação e organiza a textualização por meio
do sistema de tema e de coesão (significados textuais). As duas primeiras
metafunções são as manifestações, no sistema linguístico, dos dois propósitos
mais gerais que fundamentam os usos da linguagem: entender o ambiente e
influir sobre os outros, a que se associa um terceiro, o textual, que codifica
esses propósitos.

A metafunção representacional refere-se aos elementos que retratam, de modo
visual, a natureza, os objetos e os participantes representados no evento comunicativo.
A metafunção interativa, como o próprio nome já sugere, trata da relação de interação
entre quem vê e o que é visto. Na metafunção composicional, analisamos a estrutura e
o formato dos textos multimodais, observando elementos como valor informativo,
enquadramento e saliência da imagem.
Para facilitar a compreensão das metafunções: representacional, interativa e
composicional, analisaremos um anúncio publicitário a título de exemplificação.
Vejamos:

54

We intend to provide usable descriptions of major compositional structures which have become
established as conventions in the course of the history of Western visual semiotics, and to analyse how
they are used to produce meaning by contemporary image-makers. What we have said about visual
‘grammar’ is true also of the mainstream of linguistic grammar: grammar has been, and remains, ‘formal’.
It has generally been studied in isolation from meaning. However, the linguists and the school of linguistic
thought from which we draw part of our inspiration – linguists following the work of Michael Halliday –
have taken issue with this view, and see grammatical forms as resources for encoding interpretations of
experience and forms of social (inter)action. (KREES; van LEEUWEN, op. cit., p.18)
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Figura 1-

Fonte: www.sgppropag.com.br
Quais os significados transmitidos pela linguagem verbal e não verbal no anúncio?
Que recursos foram utilizados para transmitir esses significados? Diante destes
questionamentos e retornando aos conceitos sobre as metafunções podemos fazer a
seguinte análise: O anúncio, em tela, tem como significado principal a ideia de oposição
ao racismo e para defender essa representação de sentido, esse posicionamento, utiliza
elementos que podem ser identificados dentro das metafunções da GDV.
A escolha de um determinado elemento, e não outro, é o modo de representar
um significado. Esse recurso é utilizado pela metafunção representacional, podendo
ainda ser classificada como narrativa ou conceitual. No exemplo acima, é conceitual,
pois evidencia a identidade de um grupo, percebida pela utilização do processo analítico
de uma relação parte/todo, neste caso, foco em um homem branco que é parte de um
todo maior que luta pelo respeito a um grupo de pessoas. Outros recursos de
representação conceitual usados foram o “hashtag” e “nem cale” destacados em
amarelo que também apontam partes de um todo, ou seja, o enfoque nessas partes
busca alcançar um objetivo, neste caso, de que não podemos nos calar de e que a
divulgação conscientiza outras pessoas para alcançarem algo maior: combate ao
racismo.
Outros recursos multimodais podem facilmente ser percebidos, como o contato de
interação do anúncio com o interlocutor, presente na metafunção interativa. Para deixar
esse recurso bem marcado foi utilizada a figura do ator, que olha diretamente nos olhos
do interlocutor, demonstrando contato direto numa relação de interação pessoal. A
metafunção interativa é percebida ainda nos recursos de distância, atitude e poder. A
distância estabelecida entre o anúncio e o interlocutor pode ser classificada como social,
pois o posicionamento entre eles está num plano médio, nem íntimo, nem impessoal. A
atitude entre eles está num ângulo frontal, pois existe um posicionamento de frente
entre os participantes e a relação de poder é de igualdade, pois percebemos um nível
do olhar, não existe um dos participantes em posição de maior ou menor poder.
No que se refere à metafunção composicional, observamos os elementos
representados a partir do valor da informação, enquadramento e saliência. O primeiro
se refere à disposição ocupada por um elemento e, no caso em destaque, ocupa o centro
e margem, pois os elementos do centro passam a informação principal e os elementos
que se encontram as margens complementam o valor da mensagem passada no centro.
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Em relação ao enquadramento, percebemos que os recursos estão interligados, pois um
complementa o sentido do outro e separados não passariam o mesmo significado. Por
fim, os recursos relacionados à saliência podem dar maior ou menor destaque aos
elementos. Neste caso, o destaque é dado ao ator por estar como peça principal do
anúncio salientado nas expressões faciais e gestos. Outros importantes recursos de
saliência utilizados foram as cores. O fundo preto contrasta com a cor branca das
palavras, destacando o ator que é de cor branca e na figura está em “preto e branco”,
acentuando e reforçando a ideia de discussão sobre o “homem preto” e o “homem
branco”. As letras amarelas destacam, também, a ideia de alerta, chamar atenção para
algo, corroborando com o jogo de cores estratégicas utilizadas no anúncio.
Os recursos citados buscam atingir o propósito do anúncio de persuadir o
interlocutor sobre o tema racismo. Portanto, podemos utilizar diferentes recursos
multimodais, conforme o que se pretende atingir. Para este trabalho, utilizaremos as
categorias das metafunções da GDV, desenvolvidas no exemplo acima, para analisar a
campanha Renografias III da Renault. Na seção seguinte, falaremos da metodologia
seguida da análise.
METODOLOGIA E ANÁLISE
Este trabalho se inscreve numa abordagem qualitativa, pois não se limita à
representatividade numérica, priorizando a compreensão de um grupo social,
trabalhando com elementos da realidade que não podem ser quantificados (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009), ou seja, explica, descreve as relações dos indivíduos em um evento
comunicativo e buscam dentro dos limites da pesquisa qualitativa alcançar os resultados
mais fidedignos possíveis.
A escolha do objeto de estudo se deu a partir de dois critérios: primeiro, o
anúncio deveria ter repercussão nas mídias sociais. Em rápida pesquisa na internet,
verificamos algumas campanhas dentro desse critério. Uma, porém, se destacou por ser
feita para o público brasileiro, sendo este, nosso segundo critério para escolha da
campanha: “Renografias III - Viajar quebra preconceitos” da RENAULT. Fundada por
Louis Renault em 25 de fevereiro de 1899, esse fabricante francês de veículos produz
desde automóveis pequenos e médios, até vans, ônibus e caminhões. No Brasil, a
Renault inaugurou sua fábrica em 1998 na cidade de São José dos Pinhais (PR) onde
atualmente são produzidas 380000 unidades anualmente, sendo veículos, utilitários,
motores e plataformas. Os modelos de maior sucesso de vendas no Brasil, onde ficaram
por mais de 10 anos no mercado, foram o Mégane e a Scénic, sendo esses os primeiros
modelos nacionais. Desde a inauguração em 1998 até o ano de 2011 no mercado, a
Renault é a 5.ª marca mais vendida no Brasil desde 2007.
Após a escolha, fizemos uma leitura prévia da campanha para que pudéssemos
observar algumas das categorias específicas das metafunções da GDV. Em seguida,
analisamos o anúncio com base nas categorias: a) tipo de representação: narrativa ou
conceitual; b) tipo de interação: contato, distância, atitude e poder; c) tipo de
organização dos elementos: valor da informação, enquadramento e saliência. Vejamos
o primeiro anúncio da peça publicitária:
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(1)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DqwjU4S_A58
Este anúncio foi feito em forma de vídeo e nele inicialmente aparece a seguinte
construção: “Nordestinos são preguiçosos”. Na sequência, um rapaz surge passeando
nos pontos turísticos do Nordeste e reclama que não pode tomar um café porque todo
o comércio está fechado. Nesse momento, o rapaz interage em sua rede social e diz “a
gente sabe que nordestino não gosta de trabalhar”. Na cena seguinte, o turista é
surpreendido ao olhar um comentário em seu celular e perceber que é domingo e, por
este motivo, o comércio está fechado. A frase inicial nos remete a uma ideia ou
significado de preconceito regional, fruto de estereótipos lançados ao povo nordestino
e pode ser associado à metafunção representacional. A função representacional
utilizada foi a narrativa, uma vez que o evento envolve ações de participantes em um
acontecimento.
Em relação à metafunção interativa, estabelece um contato direto com o
interlocutor demonstrando uma relação pessoal através do contato direto nos olhos,
como já mencionamos neste trabalho. O posicionamento do ator no anúncio reflete um
plano médio ou medium shot, também chamado de social, pois a posição entre eles é
intermediária, nem muito distante (impessoal), nem muito próximo (íntimo). Ainda em
relação à posição dos participantes, podemos afirmar que existe uma maior atitude
entre eles, pois o ângulo é frontal, ou seja, participante e leitor estão de frente um para
o outro. A relação de poder na maior parte do vídeo é de igualdade, pois o nível do olhar
assim estabelece. Ao final do anúncio, o espectador é colocado num ângulo superior,
que pode ser interpretado como maior poder, já que agora ele observa num nível de
olhar de cima para baixo, em que o espectador está acima da ação.
Analisando a organização dos elementos, observamos que o valor da
informação é centro/margens, pois a ideia principal está ao centro e as informações das
margens têm função de complemento, o que nos remete também a um tipo de
enquadramento interligado, devido à conexão existente entre eles, onde um
complementa o outro. A marca de saliência de maior relevância é o enfoque no ator, ou
seja, ele é o elemento de maior destaque no primeiro plano do anúncio.
As frases: “Viajar quebra preconceito” e “Linha SUVs feitos para viajar” sugerem
que quando viajamos, além de lugares, conhecemos outras culturas, e a partir disso,
podemos transpor certos estériotipos entendendo costumes locais como o fato de não
abrir lojas ao domingo. Porém, esses conceitos, bem como os elementos utilizados no
anúncio, não foram bem vistos pelos interlocutores. Dentre os relatos, afirmaram que a
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maior parte da população não viaja, nem muito menos possui “um carro desses para
suas viagens e nem por isso são preconceituosos com outros costumes.” Outro
entendimento foi de que com as facilidades de adquirir informação, nos meios de
comunicação diversos, “não obriga a pessoa conhecer um lugar somente indo até ele
fisicamente”. A ideia de quebrar preconceitos não foi atingida pelo anúncio, ao
contrário, reforçou uma discriminação já existente contra o povo nordestino. Vejamos
a segunda peça:
(2)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Zn2paFcTR6Y&pbjreload=10
Este anúncio também foi feito em forma de vídeo e inicia com a frase: “Baianos
são lentos”. Na sequência, um rapaz dialoga com sua família afirmando que precisam se
apressar para não perderem o avião e argumenta que, por estarem na Bahia,
provavelmente vão se atrasar: “você sabe como é que é aqui na Bahia, os baianos, eles
têm outro ritmo, tem GPs, mas sabe como é né, deve ter se perdido, deve ter acontecido
alguma coisa.” Porém, para sua “surpresa” o taxista pontualmente já o aguardava na
porta do hotel para conduzi-lo. A frase inicial nos remete a uma ideia ou significado de
preconceito regional, assim como no anúncio anterior, fruto de um esteriótipo lançado
ao povo baiano, de que são “lentos”. A função representacional utilizada foi à narrativa,
pois o evento envolve ações de participantes em um acontecimento.
Em relação à metafunção interativa, estabelece um contato indireto com o
interlocutor demonstrando uma relação impessoal, pois não existe o contato direto nos
olhos, e os participantes apenas estão expostos para observação do telespectador. O
posicionamento do ator no anúncio reflete um plano também impessoal ou long shot,
pois a posição dos participantes é distante do leitor. Ainda em relação à posição,
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podemos afirmar que existe uma menor atitude entre eles ou um distanciamento, pois
o ângulo é obliquo, ou seja, o participante está posicionado de lado em relação ao leitor.
A relação de poder na maior parte do vídeo é de igualdade, pois o nível do olhar assim
estabelece. Ao final do anúncio, o espectador é colocado num ângulo superior, que pode
ser interpretado como maior poder, já que agora ele observa num nível de olhar de cima
para baixo, onde o espectador está acima da ação.
Analisando a organização dos elementos no valor da informação, percebemos
que estão na posição esquerda/direita e somente na segunda parte da peça o valor se
posiciona ao centro. Os elementos esquerda/direita estão associados ao valor de
informação dado/novo, ou seja, os recursos da esquerda representam a informação
mais antiga (dado) e os da direita a informação mais recente (novo). Esta marcação pode
ser comprovada no encontro entre o narrador e o taxista. O narrador está posicionado
do lado esquerdo do vídeo (dado) enquanto o taxista aparece no lado direito (novo). Na
fase final do anúncio, o valor da informação retorna ao centro auxiliado pelas
informações das margens, como no anúncio anterior. A marca de saliência de maior
relevância é o enfoque no ator/narrador, ou seja, ele é o elemento de maior destaque
no primeiro plano do anúncio, exceto na cena do encontro, onde o ator principal
aparece fora do foco e a atenção se volta para o taxista que aparece destacado, nítido e
em posição frontal, recurso de saliência muito utilizado para dar ênfase e chamar
atenção.
Os elementos utilizados no anúncio mostram ainda um contraste entre o discurso
do ator e as ações dos participantes. Enquanto ele afirma que vai se atrasar porque o
taxista é baiano e como tal seria “lento”, descobre que na verdade ele é que está
atrasando o trabalho do “baiano lento”, pois este já o aguardava. De imediato, o repúdio
a este discurso foi unânime, e, dentre os diversos comentários nas redes sociais, o
pedido de “respeito a um povo que reconhecidamente trabalhou e trabalha pelo país”
foi geral.
Partindo da máxima “os fins não justificam os meios”, por mais que a empresa
afirme ter tido como propósito combater o preconceito acabou gerando ainda mais
preconceito. A empresa retirou a campanha de todas as mídias no dia seguinte, seguido
da seguinte nota: “A campanha Renografias III, desenvolvida para as mídias sociais da
Renault, teve como objetivo quebrar todo tipo de preconceito, questionando rótulos
injustamente colocados em habitantes de determinados estados ou regiões do país. Em
respeito às pessoas que se sentiram ofendidas com o material, por terem entendido a
campanha em sentido contrário ao originalmente proposto, a Renault retirou do ar os
vídeos ainda no domingo (27), menos de 24 horas após eles terem sido veiculados. A
empresa reitera seu total respeito e admiração não apenas aos cidadãos do Nordeste,
mas por todos os brasileiros e pelo Brasil, país onde orgulhosamente produz desde
1998”. Em suma, a escolha desses recursos multimodais mencionados certamente
pretendia discutir preconceitos, mas a reprodução de estereótipos tão ultrajados,
mesmo que para promover um debate sobre “quebra de preconceitos”, não foi bem
visto pelos observadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A retirada da campanha Renografias III de todas as redes sociais comprova como o
poder social das mídias vem sendo fortalecido pelo avanço das novas tecnologias. Na
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mesma proporção, é necessário fortalecer e intensificar o conhecimento sobre os
diversos recursos multimodais que utilizamos diariamente, nos anúncios e nos demais
gêneros discursivos, para que os indivíduos consigam interagir de diversos modos,
utilizando os recursos multimodais de forma satisfatória e promovendo a comunicação.
A partir das categorias das metafunções da GDV, pudemos observar e
compreender detalhes dos recursos utilizados, como a representação dos elementos no
decorrer do evento comunicativo, a interação entre os participantes e os espectadores
e a organização de cores, posições e ângulos, bem como o contraste do texto verbal com
o não verbal em um anúncio.
Conforme percebemos na análise da campanha, os elementos utilizados não foram
suficientemente organizados, o que gerou um sentido totalmente oposto ao
pretendido, reforçando assim a relevância do estudo sobre recursos multimodais.
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A CIDADE COMO RECURSO MULTIMODAL: Análise geossemiótica dos espaços
públicos de Mossoró/RN

Josielle Raquel Dantas da Silva55
Moisés Batista da Silva56

RESUMO: Atualmente, o avanço tecnológico tem acarretado profundas mudanças nas
práticas sociais. Os novos meios de comunicação se dão pelas múltiplas formas de
linguagens, ou seja, esses conhecimentos são construídos não só pela linguagem verbal
(oral ou escrita), mas também pelas linguagens em seus diferentes modos. Esses
avanços tecnológicos trouxeram novas formas de ver o mundo e de produzir sentido
através de uma perspectiva multimodal. Visando isto, nossa pesquisa busca analisar os
textos multimodais produzidos nos espaços públicos na cidade de Mossoró/RN. A priori,
busca-se relatar como os espaços públicos, vistos como textos multimodais, produzem
significados e contam as histórias de seus habitantes, para só então analisar os textos
multimodais encontrados. A partir dos resultados, ainda, será proposto um plano
didático, no qual os textos geossemióticos dos espaços públicos serão considerados
como recursos em atividades de leitura multimodal em aulas de língua portuguesa. A
pesquisa fundamentar-se-á, basicamente, nos estudos da multimodalidade (JEWITT;
BEZEMER; O'HALLORAN, 2016), no referencial teórico-metodológico da Gramática do
Design Visual (GDV), proposto, principalmente, por Kress e van Leeuwen (2006) e na
Geossemiótica, de Scollon e Scollon (2003). Tal estudo proporciona uma descrição e
análise, assim como também propõe novas habilidades de construção de sentidos,
possibilitando aos cidadãos tornarem leitores eficientes e empoderados para
perceberem e darem sentido aos textos multimodais com os quais interagem não só em
ambientes privados, mas também em lugares públicos.
Palavras-chave: Espaços públicos. Textos geossemióticos. Textos multimodais.

Introdução
O desenvolvimento tecnológico está diretamente relacionado com a forma como
nos comunicamos em sociedade, tendo em vista que o “progresso” proporcionou o
surgimento de novos meios de comunicação e de linguagens. Desta forma, as
ferramentas comunicativas tornaram-se mais dinâmicas, influenciando diariamente
práticas políticas, econômicas e sociais. As cidades contemporâneas desenvolveram
novos meios de comunicação a partir das múltiplas formas de linguagem que se
sucederam desse movimento. A percepção a essas mudanças propõe novas formas de
55
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ver o mundo e de interpretar os discursos por ele produzido. Logo, esses conhecimentos
são construídos não somente pela linguagem verbal (oral ou escrita), mas também palas
linguagens em seus diferentes modos (não-verbal). Diante do panorama exposto, podese considerar que elementos, tanto verbais como não verbais, podem fazer parte de
uma construção discursiva que pode agir de forma independente ou agregar
dependência entre os elementos.
Todos os dias diversas formas de discursos cruzam o caminho de milhares de
cidadãos ao saírem de casa, instigando o continuo aprendizado e adaptação as novas
formas de comunicação e divulgação que são propostas pelo meio midiático. Dentro
dessa perspectiva, pode-se assegurar que o que aprendemos e como aprendemos se
constitui a partir das mudanças na forma como nos relacionamos dentro e fora do
convívio social habitual. Portanto, o processo de aprendizagem se relaciona com o meio
em que vivemos e com os discursos por ele propiciado. O meio social, por exemplo, é
preenchido por diversos estímulos visuais, o que inclui letreiros, placas de trânsito e de
lojas, nomes de prédios e de lugares, outdoors e banners, propagandas dos mais
diversos gêneros. São esses discursos que buscam persuadir crianças, estudantes,
trabalhadores e idosos na tentativa de atingirem um determinado ideal. Toda via, essa
abrangência linguística é também utilizada por moradores como ferramentas de
expressão linguística e cultural.
A partir dessas primeiras considerações, nossa pesquisa busca analisar os textos
multimodais produzidos nos espaços públicos na cidade de Mossoró/RN. A priori, buscase relatar como os espaços públicos, vistos como textos multimodais, produzem
significados e contam as histórias de seus habitantes. A partir dos resultados, ainda, será
proposto um plano didático, no qual os textos geossemióticos dos espaços públicos
serão considerados como recursos em atividades de leitura multimodal em aulas de
língua portuguesa.
OS ESPAÇOS PÚBLICOS, VISTO COMO TEXTOS MULTIMODAIS, NARRAM A HISTÓRIA
DE SEUS HABITANTES
Os elementos multimodais que compõem a paisagem linguística de uma cidade
podem ser considerados oficiais ou não-oficiais, essa definição se estabelece de acordo
com o produtor do referido discurso, por exemplo, as placas de sinalização de uma
brigada municipal ou estabelecidas por um órgão governamental são vistos como textos
oficiais. Já uma produção pessoal pode ser vista como uma produção não-oficial.
Shohamy define paisagem linguística;
[...] como um domínio dentro da linguagem no espaço público; refere-se à
linguagem específica que objetos marcam a esfera pública. Exemplos de
paisagem linguística são placas de trânsito, nomes de lugar, ruas, nomes de
edifício, locais e instituições, painéis publicitários (outdoors), cartões
comerciais e de visita, bem como rótulos, instruções e formulários públicos,
nomes de lojas e placas públicas de sinalização (SHOHAMY, 2006, p.112,
tradução nossa).

De antemão, é importante ressaltar que para o melhor aproveitamento de um
texto, deve-se considerar a multiplicidade e integração de todos os modos de fazer
sentido, incluindo seu aspecto multimodal, de forma que a sociedade possa se adequar
às constantes mudanças de mundo, onde cada vez mais se faz necessário interpretar os
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textos de cunho imagético. Visando isto, a Geossemiótica (SCOLLON E SCOLLON, 2003)
desenvolve uma abordagem de pesquisa que combina conceitos e métodos de antropologia
linguística, semiótica do espaço e semiótica social, a fim de colocar em primeiro plano a
localização de artefatos semióticos e interação em ambientes espaciais mais amplo (JEWITT;
BEZEMER; O'HALLORAN, 2016).
Teóricos como Kress e Leeuwen (2006) também realçaram o seu interesse pela
composição multimodal, demonstrando que a linguagem visual assim como a verbal,
constituem formas próprias de representar e de construir relações interacionais,
esclarecendo que “o componente visual de um texto é uma mensagem organizada e
estruturada independentemente - ele é conectado com o texto verbal, mas, de jeito
algum, depende dele: e similarmente o oposto também é válido” (Kress e Leeuwen,
2006, p. 17).
Levando em consideração o posicionamento dos referidos estudiosos, pode-se
indicar que o espaço físico de uma cidade e os elementos que a compõem são capazes
de narrar a sua construção histórica e de descrever a vivência dos moradores e
comerciantes a partir de sua apresentação semiótica. Tendo em vista as devidas
informações, veremos essa composição na descrição multimodal da cidade de Mossoró.
Historicamente conhecida como a cidade do sol, Mossoró é destaque entre as
cidades nordestinas devido as renomadas festas culturais realizadas no município. É
ainda lembrada tradicionalmente por tornar as suas ruas palco da trama protagonizada
por Virgulino Ferreira da Silva, o consagrado Lampião, e seus cangaceiros. Um dos seus
pontos turísticos mais visitados e conhecidos é o “corredor cultural”, local que
utilizaremos como ferramenta de análise desta pesquisa.
O referido espaço público anteriormente mencionado localiza-se na Av. Rio
Branco (centro de Mossoró) e se estende do eixo “a” para o eixo “b” como descrito no
mapa que segue.
Figura 1- Localização do Corredor Cultural
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Fonte: https://goo.gl/E7Gjc5. Acesso em: 29 de março 2018.

Nessa área, encontra-se o famoso “Memorial da Resistência” que ressalta a
historicidade do município através de elementos multimodais. Vejamos como se dá a
composição desse espaço e a narração por esta composta.
Figura 2 – Memorial da Resistência / Painel

Fonte: Acervo pessoal.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

127

A escolha deste painel se deu por seu imenso valor histórico, político e cultural.
Procura-se representar o enfrentamento entre os cangaceiros e os referidos homens da
lei e políticos do período da Resistência57.
Figura 3 - Corredor de História

Fonte: Acervo pessoal.

Esse corredor histórico faz parte da praça que compõe o Memorial da
Resistência. Apresenta os personagens que compunham o bando de Lampião e narra
um pouco de suas histórias.
Figura 4 - Estação das Artes Eliseu Ventania

57

O confronto entre os cangaceiros e os policiais foi orquestrado pelo atual prefeito do período Rodolfo
Fernandes de Oliveira, devido aos constantes saqueamentos realizado pelo bando. Para uns Virgulino
Ferreira da Silva era a imagem de um herói nordestino que tirava dos ricos para alimentar os pobres, para
outros era um desordeiro fora da lei que só buscava sua autopromoção.
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Fonte: https://goo.gl/kv9wLM. Acesso em: 29/03/2018

A estação das artes é o centro cultural onde se realiza as festividades mais típicas
do município como o Mossoró cidade junina e a festa de Santa Luzia (padroeira da
cidade).
Pode-se considerar as figuras 2, 3 e 4 como narrativas multimodais que proferem
uma linguagem histórica e marca a esfera pública através tempo. Por si, os monumentos
contam os conflitos, as conquistas sociais e políticas adquiridas ao logo dos anos,
perpetuando celebrações culturais contínuas. De acordo com a Geossemiótica
(SCOLLON E SCOLLON, 2003), esse tipo de paisagem linguística interage diretamente
com a sociedade em seu meio, proferindo através da semiótica a interação do indivíduo
com a sua história. Logo, pode-se constatar que a cidade de Mossoró dialoga com os
seus moradores por intermédio dos textos multimodais.
ANALISE DOS TEXTOS MULTIMODAIS ENCONTRADOS NO CORREDOR CULTURAL
Nossa pesquisa é de cunho qualitativa e procura obter uma visão geral do
corredor cultural da cidade de Mossoró através dos textos multimodais. Veremos como
a paisagem linguística que compõe a cidade interage e informa os cidadãos. Para essa
investigação, consideraremos a flexibilidade do gênero multimodal apresentados por
Kress e Leeuwen (2006) e da Geossemiótica de Scollon e Scollon (2003). Consideraremos
ainda o aspecto social, político e cultural quando necessário. Esta coleta de dados ocorre
especificamente no corredor cultural, localizado na Avenida Rio Branco, centro de
Mossoró.
O primeiro item a ser analisado são placas de ruas que transmitem mais que um
dado de localização. Associado à designação de avenida e de uma via pública encontrase informes de empresas que se apropriam do ponto para divulgação de produtos e/ou
empresas comerciais, como exposto na figura 5.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

129

Figura 5- Placas de Rua

Fonte: Acervo pessoal.

Pôde-se verificar uma certa frequência na utilização desses textos para a
divulgação comercial. Logo, os cidadãos se apropriam da localidade de um discurso
oficial (determinado pelo município, como as placas de ruas e avenidas) para
reproduzirem o seu próprio discurso, levando em consideração os seus interesses, o que
determina o texto não-oficial.
Com relação ao emprego dos recursos multimodais, percebe-se que os texto
não-oficial se sobressaem dos considerados oficiais por proporcionarem uma
diversidade de cores e formatos diferentes de apresentação. De acordo com Kress e
Leeuwen (2006), o formato das letras, as corres e as formas como são apresentadas é
considerado também um traço multimodal, ou seja, procura-se organizar/combinar
elementos visuais em uma composição que faça sentido e desperte a atenção do leitor.
O segundo item a ser analisado contempla os estabelecimentos comerciais que
oficializam os seus próprios textos na tentativa de proporcionar aos seus clientes mais
segurança e tranquilidade ao consumirem os seus produtos, oferecendo vagas de
estacionamento exclusivo para seus consumidores, como proposto na figura 6.
Figura 6- Placas de Estabelecimentos
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Fonte: Acervo pessoal

Nota-se que elementos tanto verbais quanto imagéticos compõem o discurso
das placas de estabelecimentos comerciais. Considerando o difícil acesso a suas
empresas e considerando que o centro da cidade é um lugar de difícil acesso de vagas
de estacionamento livre, algumas empresas adoram o próprio espaço. Entre os
elementos multimodais encontrados tem-se sentenças de cores diferentes, tamanhos
de letras e formatos distintos, assim como a associação de imagens. Logo, a cidade pode
produzir diversos discursos, sejam oficiais ou não. Seu papel é demonstrar à sociedade
a extensão de seu espaço.
PROPOSTA DIDÁTICA PARA AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
No ensino de língua materna, faz-se necessário, por conseguinte, buscar incluir a
habilidade de lidar com a multiplicidade e integração de todos os modos de fazer sentido
presentes nos textos que acompanham as mudanças no mundo. Mediante a isto,
procurou-se desenvolver um plano didático que se utilizasse dos textos geossemióticos
para a produção e interpretação textual em aulas de língua portuguesa. Para tanto,
pode-se propor uma aula de produção textual onde a cidade é o próprio texto a ser
analisado. Os alunos podem mapear os elementos multimodais e demonstrar a
relevância destes para o bom funcionamento público da cidade, como por exemplo, as
placas de paradas de ônibus que são colocados de forma estratégica em cada ponto ou
as placas de estabelecimentos comerciais e a utilização de ferramentas semióticas para
persuadir o consumidor a adquirir um determinado produto.
Ainda podem ser consideradas temáticas que englobam o meio artístico, cultural
e que envolvam as construções artísticas que compõem o nosso ambiente social, como
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pinturas, caricaturas, pichações, grafites etc. Pode-se despertar o senso crítico dos
alunos a partir de uma análise mais crítica do município com base em fundamento
políticos, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de seu posicionamento
critico, tornando-os leitores proficientes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar este estudo, podemos afirmar que existem várias formas de ver e
entender o meio em que vivemos e que uma pessoa multiletrada deve ser capaz de
atribuir sentido às múltiplas linguagens presentes em uma mensagem, seja esta
composta por elementos verbais ou não-verbais, como, por exemplo, as imagens, as
cores, os sons, as expressões corporais e faciais que produzem sentidos diversos, além
de exigir dos atores sociais a capacidade de perceber o que foi dito e aquilo que está nas
entrelinhas, levando em consideração também a multiplicidade de cultura nos espaços
onde os sujeitos estão inseridos.
Logo, esse estudo proporciona novas habilidades de construção de sentidos,
possibilitando aos cidadãos tornarem leitores eficientes e empoderados para
perceberem e darem sentido aos textos multimodais com os quais interagem não só em
ambientes privados, mas também em lugares públicos.
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