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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL: o percurso da construção de um Produto Educacional em perspectiva 

dialógica 

Elaine Cristina Gomes Aires de Oliveira1  
 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo discutir o percurso da construção de um Produto 

Educacional para o ensino de Língua Inglesa na escola pública potiguar de Educação 

Profissional. Para construir as bases da elaboração desse produto, buscou-se 

estabelecer uma relação entre conceitos propostos pela EPT e a perspectiva dialógica 

da linguagem. Optou-se por discutir o ensino de Língua Inglesa a partir de uma 

orientação decolonial. Para tanto recorreu-se à leitura de Kumaravadivelu, que aponta 

para essa direção; como também Freire ao instigar uma educação problematizadora e 

crítica. Como caminho metodológico iniciou-se uma análise da proposta pedagógica 

do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Francisco de Assis Pedrosa 

(CEEP/PFAP), locus da intervenção pedagógica. A pesquisadora explorou os 

documentos norteadores para o ensino de Língua Inglesa na escola e buscar-se-á 

elaborar uma proposta de Ensino inter-relacionada às discussões presentes na base 

conceitual da EPT, em uma perspectiva dialógica de linguagem. Os resultados parciais 

mostram que a partir da proposta pedagógica do CEEP/PFAP o ensino de língua 

inglesa e demais disciplinas da BNCC, devem ocorrer de forma interdisciplinar em 

consonância entre a técnica e o humano, sendo planejadas visando as competências 

requeridas pelo mundo do trabalho e da prática social. Diante disto o produto 

educacional levará uma proposta de ensino que consiga atender os pressupostos 

teóricos de forma que se tornem mais claros os compromissos dos sujeitos envolvidos 

no processo educacional (professora de Língua Inglesa e seus estudantes) com a 

responsabilidade de transformar as aulas em espaços de construção de conhecimento 

comprometidos com o debate sobre as assimetrias sociais no mundo do trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa; Produto Educacional; Ensino 

Profissionalizante  

 

 

INTRODUÇÃO  

Realizar uma pesquisa no âmbito de uma pós-graduação, voltada para o ensino médio 

integrado profissionalizante, é ao mesmo tempo desafiador e instigante. O primeiro se justifica 

pelo percurso formativo que essa modalidade de ensino nos coloca, e, é instigante porque nos 

provoca a buscar caminhos que apontem para uma educação profissionalizante que dialogue 

com o meio que a cerca.  

Contudo, antes de se iniciar as discussões a respeito do quadro anteriormente citado, é 

válido destacar a trajetória de formação da pesquisadora. Para além de detalhes técnicos e 

nomenclaturas educativas, a forma como se constituiu enquanto professora de Língua Inglesa, 

da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, direciona para o objeto de estudo da presente 

pesquisa. A pesquisadora enquanto estudante do ensino básico sempre viu no ensino de inglês 

uma oportunidade para alcançar novos espaços sociais. Contudo nos espaços escolares essa 

disciplina sempre esteve pautada em regras gramaticais, e quando muito, na transposição da 

cultura estadunidense e/ou britânica. Mesmo diante de uma possível frustração pelo não 

 

1
 Professora de Língua Inglesa do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Francisco de Assis Pedrosa. 

Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), polo IFRN – 

Campus Mossoró. 
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aprendizado da língua, o caminho acadêmico voltou-se para a formação em Letras/Língua 

Inglesa. No âmbito da academia, o que no ensino básico não estava consolidado, ficou claro: 

para professores de Inglês o importante é conhecer sobre as diferenças e/ou semelhanças entre 

o ensino americano e/ou britânico. Sem a criticidade necessária para enxergar outra forma de 

atuar, esse modelo foi levado durante muitos anos para a sala de aula. Embora sempre com um 

incômodo latente e uma vontade de fazer de outra forma, o caminho ainda não estava claro. 

Buscando atender a esse anseio, buscou-se na formação lato sensu aprofundar leituras voltadas 

para a pedagogia freiriana. E qual a relação de Freire com a Língua Inglesa? Diretamente 

talvez, nenhuma, contudo para quem não entendia o sentido de se ensinar uma língua e a cultura 

“do outro”, sem provocar reflexões e criticidade nos estudantes; encontrou em Paulo Freire o 

verdadeiro sentido da educação. Para ele somente quando os oprimidos descobrem, 

nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer 

em si mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor (FREIRE 2013a, 

p.49). É dessa forma que chegou-se ao ProfEPT, buscando encontrar caminhos para “libertar” 

os jovens das amarras da colonialidade. Para Kumaravadivelu (2012, p. 82) sem ação, o 

discurso é reduzido à banalidade. Há ampla evidência em nossa literatura disciplinar: o 

subalterno pode falar; o subalterno pode escrever. A questão é: pode o subalterno agir?2. 

Ousado demais? Talvez, porém todo testemunho autêntico, por isto crítico, implica ousadia de 

correr riscos — um deles, o de nem sempre a liderança conseguir de imediato, das massas 

populares, a adesão esperada (FREIRE 2013b, p. 176).  

Como um recorte de toda a pesquisa a ser desenvolvida no âmbito do ProfEPT, o 

presente estudo tem como objetivo discutir o percurso da construção de um Produto 

Educacional para o ensino de Língua Inglesa na escola pública potiguar de Educação 

Profissional. Para construir as bases da elaboração desse produto, buscou-se estabelecer uma 

relação entre conceitos propostos pelo Ensino Profissional e Tecnológico e a 

perspectiva dialógica da linguagem. De acordo com Grilo (2012, p. 237) Bakhtin sustenta que 

a investigação em Ciências Humanas envolve compreensão e não explicação, diálogo e 

interrogação e não monólogo, interpretação dos significados dos signos. Sob essa ótica 

bakhtiniana estarão pautadas as análises dos discursos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedrosa (CEEP/PFAP), 

locus da pesquisa, é uma escola localizada na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte, a 

aproximadamente 280 km da capital Natal. Inaugurada em 2017, a mesma oferta desde então 

os cursos de Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Nutrição e Dietética, na forma integrada 

ao Ensino Médio. A partir de 2018 a instituição passa a se constituir de forma integral (no 

sentido temporal). Contudo, é importante destacar que ao ser referida nesta pesquisa o termo 

“educação integral”, será no sentido onmilateral de formar o ser humano na sua integralidade 

física, mental, cultural, política, científico-tecnológica (CIAVATTA, 2015, p.190). A Base 

Nacional Curricular Comum também nos apontam nessa direção, independentemente da 

duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está 

comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam 

aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. (BRASIL, 2017, p. 14)  

 
2
 Without action, the discourse is reduced to banality. There is ample evidence in our disciplinary literature: The 

subaltern can speak; the subaltern can write. The question is: Can the subaltern act? 
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Diante desse contexto, o presente estudo está sustentado pelo tripé: perspectiva 

dialógica da linguagem; Pedagogia Freireana e o ensino Inglês em uma orientação decolonial; 

e, as orientações da EPT para o ensino de Língua Inglesa.  

PERSPECTIVA DIALÓGICA DA LINGUAGEM  

Ao trazer para essa pesquisa uma perspectiva dialógica da linguagem, é compreender-

se em um contexto que se permite discutir o que está posto, como algo processual e não 

definitivo. Mesmo na aplicação do produto educacional, aqui em processo de elaboração, 

entende-se que as possibilidades de resultados são múltiplas pois espera-se que os sujeitos 

envolvidos estejam abertos a dialogar com o proposto e com os resultados. E é nessa construção 

dialógica que buscar-se-á a aproximação do objeto apreendido.  

 
Bakhtin sustenta que a investigação em Ciências Humanas 

envolve compreensão e não explicação, diálogo e interrogação e não 

monólogo, interpretação dos significados dos signos. A análise de 

enunciados verbo-visuais em uma perspectiva bakhtiniana deve se pautar, por 

um lado, no seu caráter real e objetivo e na sua capacidade, enquanto 

manifestação humana, de determinar o seu modelo de análise, e, por outro, 

nas questões e categorias teóricas previamente definidas pelo pesquisador. 

(GRILO, 2012, p.237). 
 

Ao pensar em um Produto Educacional que se proponha a discutir a língua e seus 

enunciados pautados nas discussões de Bakhtin, entende-se as condições subjetivas da 

linguagem. A língua no processo de sua realização prática não pode ser separada de seu 

conteúdo ideológico ou cotidiano. (VOLÓCHINOV, 2018, p.181). Diante disso, entende-se 

que o estudo do discurso verbal volta-se para as relações dialógicas, pois a linguagem só vive 

na comunicação dialógica daqueles que a usam.  

 

Pedagogia para ler e escrever textos na escola pública  

Embora os estudos de leitura e escrita nesta pesquisa estejam voltados para o ensino de 

Língua Inglesa na escola pública, não tem como discutir-se este ensino sem passar pelo o de 

Língua Portuguesa, visto que ao se propor uma relação dialógica da linguagem é necessário 

compreender que os sujeitos envolvidos na pesquisa precisarão fazer uso da língua materna 

para posicionar-se, e até mesmo se constituir enquanto cidadãos autônomos e críticos.  

No tocante ao ensino de Língua Portuguesa, a BNCC mostra que:  

 
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e 

seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da 

leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar 

as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção 

de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e 

produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na 

realidade e de participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do 

trabalho e dos estudos. (BRASIL, 2017, p. 490). 
 

Nessa orientação destaca-se o aspecto crítico pelo qual o ensino da língua precisa 

perpassar. Portanto, para se alcançar essa criticidade é necessário colocar o leitor/escritor diante 

de situações que o provoquem a dialogar com sua realidade. Quando olha-se para as orientações 

da BNCC para o ensino de inglês o direcionamento é o mesmo:  
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As aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua 

para aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas 
perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e 

valores, argumentar, lidar com conflitos de opinião e com a crítica, entre 

outras ações relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo, linguístico, 

cultural e social. (BRASIL, 2017, p. 477). 
 

Embora haja uma interligação de encaminhamentos para o ensino das duas línguas, a 

realidade nem sempre ocorre desta forma. O que costuma-se ver nos espaços escolares, seja 

por vivência, seja por observação, é o ensino do inglês puramente voltado para estudos 

gramaticais e/ou aquisição mecânica de vocabulário pautado em metas de excelência 

estadunidense e/ou britânica.  

No tópico seguinte abordaremos um pouco mais sobre como a Pedagogia de Paulo 

Freire pode fortalecer as ações para uma prática de ensino que fortaleça a formação cidadã e 

crítica do sujeito.  

 

Pedagogia Freiriana  

Em sua obra Educação e Mudança (2013b), Freire nos mostra que a educação é uma 

resposta da finitude da infinitude. Ora, se cabe à educação trazer ao homem a consciência que 

o mesmo se encontra em permanente transformação, quiçá, busca da “perfeição”, ao fazê-lo, 

ela possibilita a percepção da infinidade de caminhos no qual o indivíduo pode transitar. Diante 

dessa reflexão torna-se incoerente, enquanto educadores, tentar moldar o fazer pedagógico em 

uma única perspectiva. Nesse sentido, ao trazer a pedagogia freiriana para esta pesquisa, focada 

no ensino de inglês, pretende-se dialogar com seus posicionamentos relacionando as práticas 

em sala de aula com o ensino que transforma e liberta.  

Ao propor a elaboração de um Produto Educacional para o ensino de inglês em uma 

escola pública, com um olhar na pedagogia freiriana, traz-se à superfície as relações que 

envolvem a prática educativa. Mesmo diante de uma proposta de ensino “acabada”, 

pormenorizada e avaliada; se faz necessário entender que ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 2013a, 

p.5). Portanto, a eficácia do produto só será satisfatória quando este ocorrer nas relações 

dialógicas entre os partícipes; compreendo que os sujeitos são únicos e inacabados.  

Freire nos alerta ainda para os perigos que a educação “bancária” impõe aos sujeitos da 

aprendizagem. Ela se funda num conceito mecânico, estático, espacializado da consciência e 

em que transforma, por isto mesmo, os educandos em recipientes, em quase coisas, não pode 

esconder sua marca necrófila (FREIRE, 2013a, p.66). Ao distanciar o ensino como um todo, e 

o de inglês em específico, desta concepção; insere-se a língua como um instrumento de uso 

para a transformação social. Sendo assim, ao se propor ensinar um outro idioma para alguém, 

o professor coloca-se como um “detetive” do processo ensino/aprendizagem, pois na medida 

que “investiga” o conhecimento de seus estudantes, aponta caminhos para se 

desvendar as nuances da língua, utilizando o dialogismos como o instrumento de libertação 

defendida por Freire e corroborada por muitos.  

 

Perspectiva decolonial  

“Diga-me com quem andas que te direi quem tu és”, esse conhecido ditado popular traz 

uma perspectiva de correlação entre aquele no qual nos “aliamos” à aquilo no qual nos 

tornamos. Levando-se em conta essa premissa, para se tornar um indivíduo proficiente na 

língua inglesa o ideal seria a aproximação, ou até o quanto possível, na imbricação entre a 

aprendizagem da cultura eurocêntrica e estadunidense (lugares da melhor referência do idioma) 
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e o afastamento daqueles que podem “desvirtuar” do “inglês perfeito”. Portanto, para 

ensinar/aprender inglês o bom mesmo é repassar a ideia de que, embora esse seja um idioma 

universal, a referência de qualidade é o britânico e o americano. Essa constatação fica clara se 

forem analisados os materiais didáticos encaminhados para as escolas públicas do Brasil.  

Para desenvolvermos um produto educacional voltado para o ensino de inglês, é 

necessário primeiramente distanciar-se dessa concepção anteriormente abordada. A concepção 

assumida é a da descolonialidade, na qual Mota Neto (2015, p.17) nos apresenta alguns dos 

principais estudiosos da área e importantes reflexões a respeito do tema:  

 

Nomes como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, 

Catherine  Walsh, Ramón Grosfoguel, Santiago Castro Gómez, Edgardo 

Lander, Arturo Escobar, Nelson Maldonado-Torres, entre outros. 

Decolonialidade, na esteira destes autores, designa o questionamento radical 

e a busca de superação das mais distintas formas de opressão perpetradas 

contra as classes e os grupos subalternos pelo conjunto de agentes, relações 

e mecanismos de controle, discriminação e negação 

da modernidade/colonialidade. (MOTA NETO, 2015, p.17). 

 

Ao centralizar essa pesquisa em estudos da decolonialidade, é preciso entender o 

conceito de eurocentrismo. Para tal apresenta-se a definição de Quijano:  

 

Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento 

cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes de mediados 

do século XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem dúvida mais 

velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou 

mundialmente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da 

Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica 

secularização burguesa do pensamento europeu e à experiência e às 

necessidades do padrão mundial de poder capitalista, colonial/moderno, 

eurocentrado, estabelecido a partir da América (QUIJANO, 2005, p.11).  
 

Essa perspectiva eurocêntrica muitas vezes é repassada pelos professores de inglês 

devido a sua própria constituição enquanto docente, inseridos em um país colonizado, e, que 

perpetua o conceito de nação subalterna e dependente dos Estados Unidos e da Europa. Não 

cabe aqui discutir os aspectos econômicos (não pela irrelevância, mas pela complexidade), mas 

no tocante aos aspectos culturais é importante cortar o ciclo: professor constituído dentro dos 

aspectos da colonialidade - repassa para seus alunos - os alunos replicam o modelo. E como 

mudar? Aparentemente caberia ao professor mudar a concepção que a mudança cíclica 

ocorreria naturalmente. Contudo essa mudança não ocorre “dentro de uma bolha”, ao sair do 

contexto da aprendizagem o aluno se depara com uma sociedade que lhe apresenta o modelo 

eurocêntrico como o ideal. De acordo com Quijano (2005, p. 24) é tempo de aprendermos a 

nos libertar do espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre, necessariamente, distorcida. 

É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. Para mudar o ciclo é necessário mudar a 

sociedade, e, para mudar a sociedade, se faz necessário desenvolver a criticidade nos 

indivíduos, indivíduos conscientes quebra-se o ciclo. A solução pode vir, afirma Gramsci, 

somente quando os subalternos atingirem a consciência crítica e a vontade coletiva de agir 

(KUMARAVADIVELU, 2012, p.76)3.  

Posto desta forma parece que a transformação é simples, como em um jogo de tabuleiro 

que ao mudar uma peça o resultado final é previsível. Contudo quando se fala em quebrar 

 
3
 asserts Gramsci, only when the subalterns achieve critical consciousness and the collective will to act.  
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paradigmas, fortemente enraizados na sociedade, aceitos como absolutos, é tarefa árdua e 

necessária. Cabe à educação, firme na esperança de Paulo Freire, colocar no centro da discussão 

dois aspectos: reconhecer que há um modelo de colonialidade imposto e que caberá a união de 

forças para transformá-la. De acordo com Kumaravadivelu (2012, p. 79)4o que é necessário é 

o descongelamento do potencial do subalterno para pensar de outra forma. É da maior 

importância reconhecer que as forças hegemônicas criaram uma condição pela qual os 

subalternos são persuadidos a pensar que a lógica da colonialidade é normal e natural.  

Estando essa pesquisa ancorada no ensino profissional e tecnológico, na sequência 

serão apresentadas as orientações para o ensino de Língua Inglesa. Dessa forma será possível 

perceber as condições na qual serão abordadas as concepções de decolonialidade.  

 

Orientações da EPT para o ensino de Língua Inglesa  

De acordo com Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de Janeiro de 2021 a Educação 

Profissional e Tecnológica é modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação 

nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, 

da cultura e da tecnologia (BRASIL, 2021).  

Ao analisar o Projeto Político e Pedagógico (PPP) do CEEP/PFAP percebe-se um 

enfoque na formação integral dos indivíduos. A preocupação maior da educação profissional 

deve ser a preparação do aluno na sua integralidade capacitando-o para pensar, agir e decidir 

de forma: crítica, reflexiva e autônoma (PPP, 2021, p.13). De acordo com Ciavatta:  

 

o termo integrado remete-se por um lado à forma de oferta do ensino 

médio articulado com a educação profissional; mas, por outro, também a um 

tipo de formação que seja integrada, plena, vindo a possibilitar ao educando 

a compreensão das partes no seu todo ou da unidade do diverso. Tratando-se 

a educação como uma totalidade social, são as múltiplas dimensões 

históricas que concretizam os processos educativos. (CIAVATTA, 2014, p. 

198). 

 

Estando os participantes da pesquisa inseridos nesse contexto, se faz necessário 

estabelecer um diálogo entre o ensino de Língua Inglesa e a formação profissional dos 

indivíduos. As orientações do Projeto Político Pedagógico do CEEP/PFAP nos apontam 

caminhos nessa direção, muito embora não cite especificamente a disciplina em questão:  

 

As atividades realizadas na sala de aula não se reduzem à transmissão 

de informações teóricas e abstratas como exercício puramente instrumental 

de um fazer fragmentado. Elas lançam as bases para a construção de um 

arcabouço de vida profissional e de cidadania através de um 

processo pedagógico que busca a ação integral. Na prática isso implica 

submeter à crítica os conteúdos da tradição cultural e a concretização do 

diálogo entre os processos de ensino e aprendizagem. (PPP, 2021, p.19). 

 

Como a disciplina de Língua Inglesa faz parte do contexto das escolas públicas em todo 

o território brasileiro; o seu papel na escola profissionalizante não pode estar descolado da sua 

função nas demais escolas. Por experiência da pesquisadora, de forma implícita, espera-se que 

o inglês nas salas de aulas da escola técnica e profissionalizante contribua para o fortalecimento 

 
4
 What is needed is the unfreezing of the subaltern’s potential for thinking otherwise. It is of the utmost 

importance to recognize that the hegemonic forces have created a condition by which the subalterns are 

persuaded to think that the logic of coloniality is normal and natural.  
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curricular do profissional em formação. É comum os docentes usarem, como instrumento de 

participação dos alunos nas aulas, a seguinte frase: é bom vocês (alunos) aprenderem inglês 

porque entrará mais fácil no mercado de trabalho. A sentença não é uma mentira, mas ao 

deslocá-la de uma análise crítica, perpetua-se a ideia tecnicista e mercadológica do 

conhecimento. Seguindo essa reflexão, encontra-se respaldo no PPP da escola para 

prepararmos um produto educacional muito mais crítico e dialógico. O CEEP estará atento no 

sentido de não aderir apenas à lógica do mercado, que prioriza uma formação centralizada no 

conhecimento instrumental deixando em segundo plano a dimensão social, humana e ética da 

educação profissional. (PPP, 2021, p. 5). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Como caminho metodológico iniciou-se uma análise da proposta pedagógica do Centro 

Estadual de Educação Profissional Professor Francisco de Assis Pedrosa (CEEP/PFAP), locus 

da intervenção pedagógica. Para além dessa leitura inicial, buscou-se junto a Secretaria de 

Educação do Rio Grande do Norte documentos que norteariam os estudos acerca do Ensino 

Profissional no âmbito de sua jurisdição. Diante da escassez dessa documentação, investigou-

se um aporte teórico na área da EPT nos arquivos do observatório ProfEPT, nos periódicos da 

CAPES e em artigos publicados voltados para as orientações da EPT para o ensino de Língua 

Inglesa. A pesquisa também voltou-se para os estudos de Bakhtin e seu Círculo e autores que 

abordam a decolonialidade emergente na sociedade atual.  

Com base nas leituras realizadas e nas reflexões ocorridas, a pesquisadora elaborará 

uma Sequência Didática com uma proposta de Ensino inter-relacionada às discussões presentes 

na base conceitual da EPT, em uma perspectiva dialógica de linguagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao propor uma abordagem dialógica da linguagem para a aplicação de um produto 

educacional, a pesquisadora se aproxima e se afasta dos sujeitos da pesquisa. O primeiro por 

entender a necessidade de conhecê-lo e distancia-se para auscultar, pensar e refletir sobre um 

conjunto de enunciados que materializam nos discursos. Contudo nessa caminhada há sempre 

uma permeabilidade das convicções da pesquisadora, de suas experiências/vivências, de suas 

leituras no ato de selecionar/constituir e analisar determinado objeto de estudo.  
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A BNCC, OS MULTILETRAMENTOS E A ABORDAGEM MULTIMODAL NO 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Vanessa Tiburtino1 

 

 
RESUMO 

A noção de língua como fenômeno heterogêneo, fluido e multissemiótico permeia 

nossas práticas sociais e os usos que fazemos das mais variadas linguagens. Neste 

sentido, o ensino de língua inglesa no cenário atual requer uma abordagem que 

contemple a representação e discussão da multiplicidade de modos, semioses, 

culturas, gêneros e discursos que circulam na paisagem semiótica contemporânea. 

Face ao exposto, este trabalho visa investigar as concepções de ensino de leitura em 

língua inglesa constante na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dos Ensinos 

Fundamental e Médio, especialmente no que se refere à multimodalidade textual e aos 

Multiletramentos. Sabe-se que a BNCC é documento referência para elaboração dos 

currículos escolares e dos mais diversos materiais didáticos dispostos em nossas salas 

de aula. Por tal motivo, este trabalho também analisa propostas de atividades de leitura 

constantes em livro didático (LD) de ensino fundamental, correlacionando as noções 

presentes na BNCC e as práticas de linguagem refletidas no LD selecionado. Desta 

forma, ancoramo-nos nas contribuições de Cope e Kalatanzis (2015), New London 

Group (1996), Unsworth ([2001]2004), Kress (2010) e Rojo (2012), a fim de analisar 

a perspectiva multimodal e as orientações voltadas aos Multiletramentos, ponderando 

como elas são consideradas na BNCC. As investigações tecidas se baseiam num viés 

qualitativo de verificação dos materiais, buscando uma reflexão crítica acerca das 

possibilidades de uma educação linguística que coadune o contexto contemporâneo 

plural e culturalmente diverso, explorando variados recursos semióticos, textos e 

gêneros discursivos. Os resultados apontam, a priori, para a necessidade de 

aprofundamento nas discussões e estudos que problematizem escola, BNCC, e 

materiais didáticos, refletindo acerca de dissonâncias percebidas no texto da BNCC e 

voltando-se a um currículo com foco na agência do aprendiz e com vistas a um ensino 

que compreenda a língua como pratica social e que, neste sentido, propicie atividades 

de leitura como processo constante de construção de significados e o educando como 

sujeito questionador e designer ativo da aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular; Multimodalidade; 

Multiletramentos  

 

 

INTRODUÇÃO  

 A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) constitui-se atualmente 

um dos documentos de maior importância para estudo, indagação e discussão no âmbito 

educacional do país. Aprovada em 2017 e em 2018 (Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

respectivamente) em contextos de tensões, dúvidas e divergências2, tornou-se instrumento 

norteador para construção do currículos escolares brasileiros e de coleções didáticas 

 
1 Doutoranda em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais (Poslin/FALE/UFMG). Mestra 

em Ensino na Educação Básica (UFES/Ceunes). Servidora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus 

Nova Venécia. E-mail: vanessatiburtino84@gmail.com. 

 
2 A BNCC foi aprovada em sua 3ª versão desconsiderando pressupostos evidenciados nas suas duas propostas 

textuais anteriores, num cenário político pós-impeachment de Dilma Roussef, e contou com apoio de grandes 

grupos empresariais brasileiros. Para mais discussão sobre o contexto de aprovação do documento, indicamos 

estudos como Tílio (2019), Correa e Morgado (2018), Aguiar e Tuttman (2020) e Chaves (2021), além de uma 

leitura comparada e crítica das três versões, disponíveis em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico. 

mailto:vanessatiburtino84@gmail.com
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oficialmente aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/FNDE/MEC). Assim, 

após sua aprovação, quando o assunto refere-se a práticas didáticas, conteúdos, elaboração de 

materiais e projetos pedagógicos de curso, exercício docente e planejamentos, refletir e 

problematizar o que é considerado na Base são atividades necessárias.  

 Ao situar as postulações manifestadas na BNCC e o ensino de língua inglesa, uma série 

de dissonâncias e questionamentos pode surgir. Estudos atuais (DUBOC, 2019; RIBAS, 2018; 

SANTANA, KUPSKE, 2020; AMORIM, GOMES, 2020) trazem à tona descompassos e 

desconformes alinhavados na Base, contrapondo algumas questões epistemológicas defendidas 

em seu texto e as práticas contemporâneas de linguagem que prezam pela pluralidade cultural 

e linguística para além de uma concepção sistemática e normativa de ensino. Dessa forma, 

avistamos a necessidade de investigação sobre as possibilidades que as práticas em sala de aula 

podem proporcionar, problematizando, divergindo e/ou ressignificando o que está posto na 

BNCC, o que é construído no currículo escolar e o que pode ser tecido pelo professor em sala 

de aula, processo este que, em muitos contextos, conta com o apoio do livro didático. 

 Logo, ao propor o presente estudo, objetivamos refletir sobre o ensino de leitura de 

língua inglesa, analisando se (e como) as práticas exemplificadas no livro didático do Ensino 

Fundamental podem desvelar caminhos possíveis para uma educação linguística fluida, 

flexível, plural e diversa como entendemos a própria constituição da língua na atualidade. Para 

isso, traremos à baila algumas indicações ou conflitos sobre orientações expostas na BNCC, as 

concepções em torno dos Multiletramentos e da multimodalidade, para, em seguida, levantar 

possibilidades de práticas que entrelacem as diferentes linguagens, contextos, variações, 

entendendo a língua em suas incompletudes e como fenômeno social. 

 

A BNCC, OS MULTILETRAMENTOS E A MULTIMODALIDADE 

 Conhecer as normas, políticas e documentos oficiais que regem a educação nacional é 

necessidade do profissional que atua na área, seja professor, gestor ou cidadão preocupado com 

os rumos que o cenário educacional vem trilhando atualmente. Para concordar, discrepar, 

refutar, redefinir ou (des)construir opiniões acerca da temática, é preciso, a priori, estudar 

minimamente o que as orientações, diretrizes e legislações trazem como princípios. No tocante 

às políticas voltadas ao ensino de línguas, Rajagopalan (2014) expressa que 
 

Os professores de língua nos mais variados níveis do sistema educacional de 

uma nação precisam ficar atentos a questões que dizem respeito à política 

linguística em vigor para não estarem em desacordo com as linhas gerais de 

orientação sinalizada nos estatutos e nas diretrizes formuladas. Qualquer 

desencontro dessa natureza contribui para fragilizar os esforços empenhados 

ou até mesmo gerar resultados contraproducentes (RAJAGOPALAN, 2014, 

p. 73). 

 

 Importante ressaltar que o pesquisador chama a atenção para a necessidade de o docente 

conhecer as políticas linguísticas não no sentido de subserviência e aceitação silenciosa acerca 

do que está posto, mas para criar condições de divergir e formular suas próprias opiniões e 

condições para debater e planejar suas práticas. É neste viés que propomos o estudo da BNCC 

no presente trabalho: conhecer para ressignificar, para criar condições de elaborar próprios 

posicionamentos e construir possibilidades de forma embasada, coerente e consonante com uma 

educação linguística que preze pela heterogeneidade (de pensamentos, contextos, materiais, 

leituras, currículos) e pela formação de alunos que não sejam simples reprodutores da cultura 

dominante ((BOURDIEU; PASSERON, 2014).  

 A princípio, o texto da BNCC se assenta na ideia de que tal documento tem natureza 

reguladora e se constitui como referência nacional para formulação dos currículos dos sistemas 
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e redes escolares do país, asseverando que a Base “é um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, 

p.7). Apesar de tais considerações reforçarem seu pressuposto legislador, ainda no texto 

introdutório deparamo-nos com a indicação de que os sistemas devem adequar o currículo de 

cada rede às proposições da BNCC e à realidade local, “considerando a autonomia dos sistemas 

ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características 

dos alunos” (BRASIL, 2017, p. 17). Embora essa divergência cause conflito para entendimento 

do verdadeiro caráter de tal documento, o fato é que, em muitos contextos, a Base se apresenta 

como possibilidade única, como instrumento a ser seguido, como conteúdos padronizados a 

serem cumpridos ao longo da trajetória escolar dos educandos.  

Daí a relevância de se discutir, repensar e descortinar o que as premissas da BNCC 

alinhadas às práticas escolares podem (des)proporcionar na formação dos sujeitos. Relevante 

frisar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ampara a existência e função de uma base 

nacional comum, no entanto, estabelece também que as características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos devem ser contempladas3. Assim, mediante 

o cenário dúbio e obscuro em que vivemos nos últimos tempos, é imperativo reverberar pelos 

espaços que enaltecem e contemplam nas propostas curriculares e nas práticas efetivas 

educacionais a subjetividade, o contextual, as percepções e interesses das escolas e de todos os 

atores envolvidos nela (professor, equipe gestora, aluno, família, comunidade) acerca do que é 

imprescindível no processo de formação do estudante. Ademais, o texto da BNCC também 

pontua essa necessidade ao indicar que os currículos e planejamentos de ensino “devem ser 

complementados e/ou redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais” 

(BRASIL, 2017, p. 247). É nesse sentido que propomos as reflexões deste trabalho, no intuito 

de rever algumas implicações da Base e refutar obediência de padrões que não favoreçam a 

subjetividade e especificidades do aluno ou da educação. 

No tocante à língua inglesa, a Base se pauta em seis competências específicas e cinco 

eixo organizadores (leitura, oralidade, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão 

intercultural), que se desdobram em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. 

Quanto a essa organização e pressupostos, é preciso ponderar que, ao estabelecer conteúdos e 

habilidades que se apresentam de forma estanque ou que ditam o que deve necessariamente ser 

ensinado, pressupondo a indicação do ponto “ideal” em que se almeja chegar, a Base (e qualquer 

outro documento, legislação ou diretriz que assim se apresente) converge para uma perspectiva 

mercadológica de educação, que visa a atender metas gerais cobradas em avaliações externas, 

cujo objetivo maior foca a mensuração, rankings, controle, tecnicismo, normatividade e 

prescrições, aprofundando o fosso das diferenças entre classes, escolas e alunos. Lopes (2004, 

p. 116) reforça que, ao estabelecer-se uma vinculação restrita entre resultados de avaliação e 

medida de qualidade da educação, “a avaliação limita-se à dimensão de medida de habilidades, 

perdendo sua dimensão social de diagnóstico do processo e de orientadora de políticas 

públicas”. O currículo, nesse sentido, servirá ao propósito de categorizar e classificar os 

estudantes como se todos tivessem um lugar comum a ser alcançado, desconsiderando a 

heterogeneidade de situações, condições, variações regionais e estruturais que temos no país. 

Logo, o que esse mecanismo propiciará “serão as diferenças mais acentuadas, socialmente 

produzidas, entre ‘nós’ e os ‘outros’, agravando os antagonismos sociais e o esfacelamento 

cultural e econômico delas resultantes” (APPLE, 1994, p. 75/76). 

 
3 LDB nº 9.394/1996: Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos.  (BRASIL, 1996). 
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Fundamentado nas competências, o texto da BNCC traça que os eixos organizadores 

apresentados para a língua inglesa são permeados por três implicações: a relação entre língua, 

território e cultura (e, nessa lógica, introduz a concepção de inglês como língua franca), os 

multiletramentos e as abordagens de ensino que demandam atitudes de acolhimento e 

legitimação das diferentes formas da língua. Ao propor a adoção dos Multiletramentos como 

pedagogia norteadora na área de linguagens, o documento pressupõe, a princípio, alinhar-se a 

uma concepção para além do letramento da letra e cita as potencialidades das diferentes 

semioses e linguagens, defendendo que “concebendo a língua como construção social, o sujeito 

‘interpreta’, ‘reinventa’ os sentidos de modo situado, criando novas formas de identificar e 

expressar ideias, sentimentos e valores” (BRASIL, 2017, p. 242). Frente a essa defesa pela 

pluralidade de letramentos ao mesmo tempo em que destoa para o discurso de língua inglesa 

como ferramenta para acesso ao conhecimento, entendemos como imprescindível revisitar 

alguns preceitos dos Multiletramentos aventados pelo New London Group (1996), conjunto de 

teóricos que, na década de 90, foi responsável por pensar e oficializar alguns alicerces dessa 

pedagogia. 

Considerar a perspectiva dos Multiletramentos, primeiramente, requer reconhecer a 

pluralidade das práticas sociais, multiplicidade cultural e semiótica em que vivemos, 

concebendo os estudos dos textos e das linguagens para além dos termos puramente 

linguísticos. Fairclough assim define: 

 
O conceito de Multiletramentos foca dois constructos chave nas sociedades 

contemporâneas: primeiro, o hibridismo cultural aumentado pela interação das 

fronteiras culturais e linguísticas nas e entre as sociedades, e, segundo a 

multimodalidade: a crescente saliência de múltiplos modos de significado – 

linguístico, visual, auditivo, e assim por diante, e a crescente tendência dos 

textos em ser multimodais[...] (FAIRCLOUGH, 2006, p. 171, tradução nossa). 

 

Desse modo, ao fundamentar uma atividade, diretriz ou orientação sob o olhar dos 

Multiletramentos, deve-se levar em conta que: i) a comunicação é marcada/compreendida pela 

multiplicidade de modos de construção do significado; ii) a diversidade local/global é 

considerada, bem como a necessidade de o sujeito aprender a negociar sentidos, social e 

culturalmente; iii) o processo de negociação requer professores e alunos que sejam participantes 

ativos nas mudanças sociais; iv) o currículo e o ensino devem se engajar nos discursos e 

experiências dos alunos; v) “Em sentido profundo, toda construção de significado é 

multimodal” (NEW LONDON GROUP, 1996, p. 81; tradução nossa).  Neste viés, a priori, 

basear-se nos multiletramentos imbrica-se ao entendimento da multimodalidade, visto que as 

práticas sociais contemporâneas de comunicação, interpretação e produção de texto são 

orquestradas através de uma diversidade de linguagem, culturas e formas de negociar 

significados, considerando que esses textos e enunciados circulam e materializam-se por meio 

de múltiplos modos (escrito, sonoro, gestual, imagético, entre outros), com apoio de recursos 

semióticos diversos.  

A abordagem multimodal assume que todos os modos de representação são, a princípio, 

de igual significância na representação e comunicação, assim como todos os modos têm 

potenciais para significar, embora de forma diferente com modos diferentes. [...] (KRESS, 

2010, p. 104, grifos do autor, tradução nossa). Essa compreensão dos variadas paisagens 

semióticas na perspectiva dos Multiletramentos também é apreciada por Unsworth 

(2001/2004), ao reforçar que 

 
[...] Para se tornar participantes efetivos nos multiletramentos emergentes, 

alunos precisam compreender como os recursos da linguagem, imagem e 

retóricas digitais podem ser explorados independentemente e interativamente 
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para construir tipos de significados diferentes. Isso significa desenvolver 

conhecimento sobre sistemas de construção de significado linguístico, visual 

e digital (UNSWORTH, 2001/2004, p. 8, tradução nossa). 

 

 Vislumbramos, assim, que diretrizes e práticas que consideram os multiletramentos e a 

multimodalidade não podem (ou, pelo menos, não deveriam) engessar conteúdos de forma 

gradativa e padronizada como percebemos que é demarcado na BNCC, na disciplina de Língua 

Inglesa no Ensino Fundamental, mesmo porque “[...] não é uma proposta de padronização de 

conteúdos didáticos que irá resolver a questão de acesso e de garantia de direitos à educação” 

(RIBAS, 2018, p. 1796). Além disso, o próprio Manifesto dos Multiletramentos distancia-se 

das premissas dos ditames da linearidade ao definir educadores como designers, delineando 

aberturas, criatividade, responsabilidade e flexibilidade no trabalho pedagógico em sala, haja 

vista que assim “[...] Professores e gestores são vistos como designers dos processos e dos 

ambientes de ensino, não como chefes ditando o que aqueles que estão sob seus comandos 

devem pensar e fazer” (GRUPO NOVA LONDRES, 2021, p. 119). 

Valioso reforçar que o New London Group evidencia orientações metodológicas 

(movimentos) voltadas ao “como” da Pedagogia dos Multiletramentos, esboçando dimensões 

que compõem o processo de conhecimento e que traduzem o movimento de aprendizagem num 

constante ir e vir de práticas sociais. As orientações colocadas pelo Grupo são: prática situada, 

instrução explícita, enquadramento crítico e prática transformada. As especificidades desses 

quatro movimentos são resumidas na Figura 1 que se segue. 

 
Figura 1: Os quatro movimentos da pedagogia dos multiletramentos 

 
(Fonte: GRUPO NOVA LONDRES, 2021, p. 140). 

 

Ao descrever esses orientações metodológicas, percebemos como os Multiletramentos 

se voltam a uma perspectiva efetiva de engajamento crítico, trazendo à tona questões como 

valores dos aprendizes, experiências, criticidade, contextos, identidades e agência, refutando 

qualquer caráter de passividade ou de mera recepção no processo de ensino-aprendizagem, 

ensejando alunos e educadores como designers ativos do futuro social.  

 
[...] Os professores tornam-se designers à medida que selecionam a gama de 

atividades que trarão para o ambiente de aprendizagem, planejam sua 
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sequência e refletem sobre os resultados da aprendizagem após a 

aprendizagem. [...] Para os alunos [,,,] , eles desenvolvem a percepção 

consciente de diferentes tipos de coisas que podem fazer para saber. Cada vez 

mais, eles se tornam designers de seu próprio conhecimento e têm maior 

controle sobre seu aprendizado (COPE; KALANTZIS, 2015, p. 31, tradução 

nossa). 

 

Logo, entendemos que trabalhar com a pedagogia dos Multiletramentos transcende 

considerar o entrelaçamento de linguagens distintas, posto que propõe uma mudança na 

percepção do fazer docente e do agir do aluno. Ao refletir sobre esses processos de 

conhecimento, acepções teóricas e práticas aventadas por essa metodologia no panorama da 

BNCC, é apropriado indagar: A Base engessa os processos de aprendizagem ou proporciona 

práticas que coadunam com os Multiletramentos?  Na seção seguinte, partimos então para 

análise de duas atividades constantes na seção de leitura de coleção didática aprovada no PNLD 

2020, com vistas a ressaltar possibilidades de trabalho com esse material à luz dos 

Multiletramentos.  

 

PRÁTICAS VIÁVEIS A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO  

O livro didático (LD) é instrumento de apoio ao professor desde o Brasil Imperial, 

desempenhando, assim, um papel histórico consagrado nas salas de aula do país. Silva (2012, 

p. 806) salienta que o livro didático “tem assumido a primazia entre os recursos didáticos 

utilizados na grande maioria das salas de aula do Ensino Básico”. Após aprovação da BNCC, 

tornou-se obrigatório que a elaboração do LD respeitasse as competências e habilidades 

previstas na Base. Levando em conta tais condições, propomo-nos a analisar atividades 

constantes no LD de Ensino Fundamental para vislumbrar possíveis práticas pedagógicas que 

norteiem possibilidades de efetivação de um trabalho que vá além do que está exposto na Base, 

que objetive uma formação do educando como sujeito designer e negociador de significados, 

que oportunize contribuições, planejamentos e inferências do educador com vistas a uma prática 

emancipadora.  

A proposta de atividades de leitura ilustrada nas Figuras 2, 3 e 4 consta em coleção de 

LD de 9º ano aprovada no PNLD 2020, com vigor entre 2020 e 2023. 

 
Figura 2: Páginas de abertura de unidade didática analisada 
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(Fonte: Richmond Educação/obra coletiva, 2018, p. 98, 99). 

 

Figura 3: Atividades referentes ao texto 1 da unidade didática analisada 

 
(Fonte: Richmond Educação/obra coletiva, 2018, p. 100, 101). 

 
Figura 4: Atividades referentes ao texto 2 da unidade didática analisada 
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(Fonte: Richmond Educação/obra coletiva, 2018, p. 102, 103). 

 

As atividades selecionadas referem-se à abertura e à seção de leitura de uma unidade 

que explora dois textos publicitários. A seção Getting curious (Figura 2), que ilustra as duas 

primeiras páginas da unidade, apresenta perguntas e orientações que tendem a introduzir a 

temática que será trabalhada, contando também com uma figura/desenho de um homem que 

estabelece contato ao olhar diretamente para o leitor/interlocutor “dizendo” Awesome!. Nota-se 

que essas perguntas introdutórias pouco se direcionam à imagem inserida e, embora o 

enunciado inicial oriente que o aluno correlacione o título e a figura, fica por conta do professor 

a problematização maior que proporcione uma integração entre os elementos visuais e verbais 

dessa parte inicial, a fim de conscientizar o aluno de que as imagens e recursos visuais inseridos 

não são adornos textuais neutros, mas imbuídos de significados potenciais (KRESS, VAN 

LEEUWEN, 2006). 

Nas páginas seguintes, constam duas propostas de leituras (Figuras 3 e 4, 

respectivamente) e ambas apresentam, separadamente, as orientações de Pre-Reading, Reading 

e Let’s discuss. O texto 1 refere-se a uma peça publicitária de uma padaria que divulga, em sua 

publicidade, a doação, ao fim do dia, dos pães não vendidos. Constitui-se de elementos verbais 

dispostos em forma de círculo, remetendo à indicação de um trabalho contínuo e repetitivo da 

padaria ao fabricar pães “assados antes do nascer do sol – doados após o pôr do sol”. Ao centro 

do círculo, há uma imagem de pão assado, com jogo de luz e cores ao fundo orquestrando a 

saliência do produto (pão) apresentado. Na parte inferior, em letras menores, descrevem-se as 

características/qualidade do pão e a ação donativa realizada pela rede de padaria/cafeteria. No 

canto inferior direito, orquestrando uma rima visual com a imagem central, encontram-se 

dispostas em círculo “Viva conscientemente – coma deliciosamente” e, ao centro desse círculo 

menor, o nome da padaria promotora da peça publicitária (Panera Bread). Para tessitura do 

texto, verificamos a orquestração de diferentes recursos (tipografia, formatos, cores, luz, 

imagens, tamanhos) e modos (verbais, imagéticos), no intuito de integrar e construir potenciais 

efeitos de sentidos, na tentativa de convencer o interlocutor/possível cliente, não só pela 

qualidade de produto, mas também pela ação social ininterrupta, indicada pelo ciclo e 

promovida pela empresa alimentícia em questão. 

 As cinco primeiras questões de pré-leitura desse texto buscam problematizar os 

repertórios e experiências dos alunos acerca de hábitos de compra e o conhecimento a respeito 
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do consumo ético (empresas que se preocupam com meio ambiente e boas práticas). Observa-

se que essa busca pela valorização de experiências extraescolares do aluno (prática situada) é 

imersão indispensável para que ele não somente se familiarize com o que será estudado, mas 

também reflita sobre suas próprias experiências, hábitos e interesses, fazendo uso desses 

conhecimentos e dos designs disponíveis nessas práticas, relacionando-os ainda com outros, de 

outros espaços culturais (ROJO, 2012). Percebe-se que nessas questões de abertura do texto 1 

(Figura 3), para proporcionar uma abordagem mais contextual, é adequado ainda que o 

professor expanda a discussão para que se valorizem imersões dos estudantes que não possuem 

hábitos e condições de compras que relatam as referidas questões, possibilitando participação 

ativa daqueles que possuem experiências diversas. 

Avista-se ainda que, ainda na seção de pré-leitura, as atividades 6 e 7 bem como o 

quadrinho azul inserido na parte inferior da página já indicam o gênero do texto a ser 

apresentado e as características de uma peça publicitária ou propaganda. As explicações 

reforçam, de forma antecipada à leitura efetiva do texto, os recursos e modos semióticos que 

esses gêneros geralmente apresentam (escrita, sonoro, imagética), delegando ao docente que 

explore, frise e concatene esses recursos e modos no momento de leitura e explicação. 

Percebemos que não há perguntas que orientem esse detalhamento por parte do aluno, levando-

o a vislumbrar - por si só ou a partir da intervenção docente - a necessidade da integração modal 

para a compreensão do texto. As perguntas constantes na parte de compreensão textual 

(Reading) dirigem-se, em sua maioria, ao conteúdo verbal e, quando se referem aos outros 

recursos (exemplo, o círculo central em volta do pão), também o fazem para exploração do 

conteúdo escrito. Ao correlacionar essa proposta de atividade com a referida habilidade 

constante na BNCC 9º ano, é observado que, conforme indicado na respectiva habilidade, houve 

identificação de alguns recursos semióticos dispostos no texto, no entanto, não se concretiza 

uma problematização dos potenciais efeitos de sentidos do texto e como ele pode, por exemplo, 

propiciar uma visão crítica em relação ao contexto local e global (enquadramento crítico). As 

questões dispostas na seção Let’s discuss introduz a discussão numa possível prática 

transformada, fazendo-se ainda necessário que o professor invista num diálogo mais amplo, 

tentando aliar a realidade exposta no texto, as práticas vividas pelos alunos e novos 

conhecimentos adquiridos a partir dos aprendizados daquela proposta de atividade. 

O texto 2 (Figura 4) refere-se a uma peça publicitária que visa à conscientização acerca 

dos riscos de dirigir ao celular e, para isso, constrói sua mensagem principal em formas de 

emojis no centro da página e, após considerável espaço vazio, em tipografias menores no canto 

inferior direito, faz um alerta aos motoristas escrito, parcialmente, sobre a forma de uma faixa 

de pedestre (Keep your eyes on the road not your phone. Think!). As indagações de pré-leitura 

giram em torno do uso cotidiano dos emojis nas práticas do aluno. Nota-se que, tanto nessa 

seção quanto na exploração do texto (Reading), há atividades voltadas à múltipla escolha e 

também algumas questões abertas que focam a interpretação dos emojis, sem, entretanto, 

investir uma relação causa-efeito dos potenciais significados e designs produzidos 

(Enquadramento crítico) nem a aplicação do conhecimento experiencial e crítico acerca do 

assunto no contexto do aluno (Prática transformada).  

Assim, há uma lacuna de perguntas acerca de exemplos do que é problematizado no 

texto e o que o estudante vive, ou seja, da intervenção entre o mundo experiencial, conceitual e 

crítico. Não se abordam nas questões, por exemplo, a diagramação, a disposição e tamanho dos 

emojis que ocupam o centro do texto em relação ao espaço vazio disponível no restante da peça 

publicitária, nem as consequências de se dirigir ao celular – que é o enredo principal da 

sequência de emojis apresentados – ou, até mesmo, do risco de se praticar outras atividades ao 

mesmo tempo em que se está imerso no mundo virtual, ou seja, ainda faz-se necessário investir 

nas reflexões que tragam à tona possíveis consequências individuais e sociais referentes à 

temática abordada. A parte de pós-leitura (Let’s discuss) tenta aliar o que foi trabalhado com os 
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novos conhecimentos acerca do gênero (propaganda) propiciados pelo texto, buscando que o 

aluno demonstre sua compreensão e aprendizado, possibilitando, ainda, que ele expresse se há 

algum comportamento ou configuração diferente após a experiência de aprendizagem vivida.  

A BNCC, ao discutir a leitura em língua inglesa, sustenta que as práticas de leitura em 

inglês “promovem, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual 

(o uso de pistas verbais e não verbais para formulação de hipóteses e inferências) e de 

investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção favorecem processos de 

significação e reflexão crítica/problematização dos temas tratados.” (BRASIL, 2017, p. 243-

244). No entanto, ressaltamos que, para se favorecer uma reflexão crítica/problematização dos 

temas tratados, é necessário transcender a ideia de identificar ou reconhecer pistas nos textos, 

como citam os verbos indicados em diversas habilidades apontadas na Base, “cuja carga 

semântica denotam menor envolvimento crítico e até mesmo cognitivo por parte dos 

estudantes” (CHAVES, 2021, p. 11).  

Uma abordagem que se volta aos Multiletramentos extrapola a identificação de traços, 

dicas ou aspectos, a fim de se investir em ações como analisar, correlacionar, contestar, 

discordar, (des) construir, com o propósito de criar condições de formação de alunos engajados, 

que enfrentam e buscam soluções para problemas, que avaliam e se autoavaliam criticamente. 

Assim concluem Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), ao salientarem que 

 
[...] uma pedagogia dos multiletramentos requer que reconheçamos o papel 

central da agência no processo de construção de significado. Por meio desse 

reconhecimento, busca-se, assim, criar uma pedagogia mais produtiva, 

relevante, inovadora, criativa e até emancipadora. Nesse sentido, o trabalho 

com letramentos na escola não se reduz a habilidades e competências, mas 

visa contribuir para formar alunos que sejam designers ativos de significado, 

com sensibilidade aberta às diferenças, à solução de problemas, à mudança e 

à inovação. A lógica da pedagogia dos multiletramentos reconhece, portanto, 

que a construção de significado é um processo ativo e transformador, o que 

parece ser mais apropriado para o mundo atual de mudanças e diversidades 

(KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p. 177). 

 

 Nessa perspectiva, o exercício didático à luz dos Multiletramentos depreende a 

superação de alguns pré-conceitos enraizados ao longo da história da educação, dentre eles, do 

professor-transmissor e aluno-receptor para educandos e educadores designers, das concepções 

de culturas, língua e metodologias, da noção de texto – não mais como unidade autônoma 

imbuída de significados independentes - e do deslocamento da concepção do LD como 

planejamento, currículo e conteúdo prontos, como se fossem um remédio universal que se 

adapta a qualquer contexto, para suporte a possíveis práticas que possam propiciar outras 

discussões para além da normatividade gramatical e homogênea. 

  

CONCLUSÕES 

Conhecer as normativas, materiais e políticas que orientam a educação e o trabalho em 

sala de aula é necessário aos profissionais da educação. Entretanto, esse conhecimento não se 

constitui – ou, pelo menos, não deveria ser - sinônimo de reprodução ou mera execução sem 

prévia discussão, análise ou adequações realizadas por parte daqueles que realmente vivem o 

processo: educadores e alunos. A prática pedagógica é um ato político (SILVA JÚNIOR; 

FERNÁNDEZ, 2019) e exige atitude reflexiva. Assim, entendemos que a inserção de 

concepções teóricas e metodológicas na Base, tais como Multiletramentos, é um aspecto 

positivo e necessário, visto que esta dialoga com perspectivas atuais do que se espera para o 

ensino de língua atualmente: diversidade de culturas, aprendizagens, paisagens semióticas, 
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tecnologias, negociação de sentido. No entanto, a BNCC ainda precisa ser desnudada e 

esmiuçada por aqueles que realmente concretizam as políticas públicas educacionais, posto que, 

em diversos aspectos, evidencia-se que seus objetivos limitam-se (quando deveriam ir além) à 

formação para o trabalho e, consequentemente, à compreensão da língua estanque como 

ferramenta de comunicação.  

Neste sentido, é importante questionar dissensos da parte introdutória do texto referente 

à língua inglesa na Base e sua disposição em conteúdos limitados na seção adiante. Assim, é 

imprescindível indagar: Além de identificar, reconhecer e valorizar, com é indicado em 

diversas habilidades expostas na BNCC, em que espaços e momentos poderemos, junto aos 

alunos contestar, modificar, transformar? Em quais práticas discursivas engajaremos os alunos, 

como sujeitos sociais que são e somos, propiciando o lugar da heterogeneidade e na diversidade 

de vivências culturais, linguísticas, políticas e sociais? 

Há um exercício urgente e atual do qual os profissionais da educação não podem 

abdicar: insistir, persistir e redizer sempre que a educação é uma atividade que se dá na práxis 

e, inevitavelmente, muitas vezes, demanda desobediências epistêmicas (MIGNOLO, 2008); 

logo, ainda que documentos e legislações como a BNCC se teçam de forma obscurecida, num 

primeiro olhar, é preciso ficar atento e desvelar se o que está regulamentado coaduna-se ou não 

com uma perspectiva que visa à formação de um aluno agente, negociador de sentido, crítico e 

consciente. Caso contrário, todo o processo educacional acabará por repetir e reproduzir normas 

e anseios que representam vozes do poder com ideologias que visam a um aluno ideal voltado 

à subserviência e à homogeneidade vestido sob a faceta de documentos e legislações que, 

quando não contestados ou amplamente discutidos, podem acarretar sérias consequências.  

Rajagopalan (2019) assevera que a lógica de que um bom currículo acarreta, 

necessariamente, um bom ensino precisa ser desmantelada, reforçando que “o ensino bem 

sucedido se dá na prática. Ou seja, não importa o conteúdo que está sendo repassado aos 

discentes; o que vale é como o conteúdo é trabalhado na sala de aula” (RAJAGOPALAN, 2019, 

p. 26). Assim, é necessário debruçar-se e transpor barreiras ao se problematizar currículos 

elaborados externamente sem interligar a realidade de cada escola e compreender que materiais 

didáticos prontos, como é o caso dos livros didáticos, não são ditadores da prática, mas sim 

apoio em todo o processo de ensino e, como tal, vale-se necessariamente da expertise, do 

conhecimento, da experiência e da sensibilidade do docente ao adequar cada proposta em cada 

sala de aula. Nenhum documento, norma ou material é completo e esse não deve ser mesmo o 

propósito de nenhum exercício, processo ou finalidade que envolva a educação, visto que 

ensinar requer que assumamo-nos como seres conscientes do inacabamento (FREIRE, 1996), 

contrariando qualquer ideia de completude, homogeneização ou obediência a padrões que não 

reconhecem a diversidade e emancipação dos alunos ou que não considere uma educação 

linguística que abra espaços para criatividade e reflexão crítica. 
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA COM USO DE MEMES: reflexões sobre o 

planejamento de atividades  

Sonaylli Thaise Souza Cortez1 

 

 
RESUMO 

Compreendendo o planejamento como uma etapa primordial e decisiva para um 

ensino-aprendizagem exitoso, a presente pesquisa tem como objetivo realizar uma 

análise autorreflexiva do processo de planejar aulas de Língua Inglesa utilizando os 

memes, assim como da leitura desses enunciados. Trata-se de um estudo em prol de 

uma aplicabilidade efetiva e crítica de atividades com memes, que consiste na análise 

de planos de aulas de inglês, a fim de refletir sobre estes, englobando seus diversos 

aspectos, com ênfase na seleção dos textos a serem abordados na aula de inglês. Para 

tanto, recorremos a contribuições que possibilitam a reflexão sobre o planejamento de 

uma aula língua estrangeira (ROZENFELD; VIANA, 2021; COPE E KALANTZIS, 

2000; 2006; 2015; ROJO, 2012; 2013; THORPE, 2018; CALIXTO, 2019; SILVA, 

2016), além de trabalhos que discutem o ensino remoto de inglês (BASTOS; LIMA, 

2020; PAES; FREITAS, 2021). Assim, por compreender a necessidade da adoção de 

propostas de ensino que dialoguem com a sociedade contemporânea, este trabalho 

visa contribuir para o ensino-aprendizagem de inglês na escola pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Inglês; Memes; Planejamento 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensinar de línguas na contemporaneidade demanda um constante exercício de 

observação e reflexão a respeito da realidade em que se encontra, afinal, vive-se uma era de 

constantes transformações, sobretudo na comunicação e uma vez que a aprendizagem das 

línguas parte das necessidades comunicativas, é indispensável que esteja sempre 

acompanhando essas mudanças. 

Quando nos referimos a mudanças, pensa-se muito a respeito da realidade digital em 

que vivemos. O avanço das tecnologias digitais ocasionou grandes mudanças em nossas 

interações. Nossos modelos de comunicação foram reformulados e passamos a interagir muito 

mais por meio das telas.  

Recentemente, pudemos perceber o quão imersos estamos nesse mundo virtual e o como 

esse meio ampara as nossas interações ao vivenciarmos a pandemia do novo coronavírus, o 

isolamento social, no qual as telas serviram de palco para realizarmos a maioria das nossas 

atividades, inclusive as de ensino-aprendizagem por meio do ensino remoto, que possibilitou 

inclusive a realização de diversas pesquisas no ensino de inglês (BASTOS; LIMA, 2020; PAES; 

FREITAS, 2021). 

Então, se já era notável o grande papel das tecnologias digitais na sociedade antes da 

pandemia, com a pandemia, estamos ainda mais imersos em ambientes virtuais. E como 

resultado dessa imersão, nos ambientes virtuais emergem cada vez mais novos produtos de 

interação, novos enunciados e dentre eles, destacamos um não muito recente, mas muito 

recorrente: o meme. 
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Educacionais e Ensino à Distância pelo IFRN. Professora substituta de Língua Inglesa no Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte, campus avançado Parelhas. E-mail: sonayllic@gmail.com. 
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Os memes são enunciados que circulam no meio virtual, principalmente nas redes 

sociais e fazem parte da comunicação nesses ambientes. São materiais extremamente populares, 

principalmente entre os jovens. Marcados pelo caráter humorístico e crítico, os memes são 

fortes instrumentos de expressão. Por meio deles, podemos expressar nossas ideologias, 

realidades, os nossos sentimentos e posicionamentos frente aos mais variados assuntos e 

situações. 

Partindo da compreensão de que os memes que se apresentam como grandes aliadas no 

ensino-aprendizagem de línguas, conforme apontam as os estudos (LIMA-NETO, 2019; 

DANTAS, 2021; XAVIER; SOUZA; OLIVEIRA, 2019; CALIXTO, 2019; LARA, 2017) 

defende-se a utilização pedagógica desses materiais nas aulas de inglês, de forma planejada, 

efetiva e crítica, conforme as nossas bases e referencial teórico preveem. 

Ao mesmo tempo entende-se também que o êxito de uma aula envolve muitas variáveis, 

mas de todo modo, um planejamento adequado fará toda a diferença para fornecer os subsídios 

necessários ao sucesso da aula. Porém, é essa não é uma tarefa tão simples, “embora o 

planejamento e a aula de línguas possam parecer algo simples, ambos envolvem a consideração 

de diferentes aspectos e um minucioso processo de reflexão (ROZENFELD; VIANA, 2019 p. 

21)”.  

Em razão dessas premissas o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise 

autorreflexiva do processo de planejar aulas de Língua Inglesa utilizando os memes, assim 

como da leitura desses enunciados. Buscamos compreender de que forma o ensino de memes 

está sendo proposto no ensino de língua inglesa, a fim de tecer reflexões e considerações sobre 

esse planejamento. Para darmos conta dessa premissa, esse artigo traz uma análise de planos de 

aulas de inglês com utilização dos memes, disponíveis na internet. Foram selecionados, 

sintetizados e analisados dois planos de aulas a luz das nossas bases teóricas e compreensões. 

Para efeito de organização, este artigo se divide em 6 subseções, além dessa introdução, 

o item 2 traz as nossas definições teórico-metodológicas, na qual esclarecemos as teorias e 

pedagogias em que nos filiamos, tais como a compreensão de língua concebida neste trabalho; 

o item 3 trata sobre o ensino de língua inglesa e questões de planejamento sob uma perspectiva 

contemporânea e crítica; o item 4 discorre sobre o que se compreende por memes, defendendo 

seu uso para o ensino de língua inglesa; o 5 traz a metodologia desse estudo e a análise dos 

planos de aulas; no item 6 são tecidas as considerações finais e por último, nossas referências 

bibliográficas.  

 

DEFINIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Embora o foco deste trabalho seja discorrer sobre o planejamento e ensino de LI com 

memes, é necessário esclarecer as teorias em que nos filiamos e a compreensão de língua 

concebida neste trabalho, pois, ambos são aspectos determinantes no fazer do professor, como 

colocam Rozenfeld e Viana (2019 p. 6):“ O fazer dos professores constitui um conjunto de 

técnicas, mas que se encontram inseridas em determinado método e partem de premissas de 

uma abordagem, ou seja, de crenças sobre a linguagem, o papel do(a) professor(a), do aluno, e 

outros aspectos”.  

Apoiados em Bakhtin (2003), concebe-se neste trabalho a língua a partir do dialogismo. 

Na perspectiva dialógica, a lingua(gem) é compreendida como prática social, isto é, um 

conjunto de signos que se constitui pelo fenômeno social da interação verbal e que se realiza 

por meio das enunciações. Assim, a compreende-se que a interação verbal constitui a realidade 

fundamental da língua (THORPE, 2019). 

Ao assumirmos a visão dialógica da linguagem, compreendendo-a como prática social, 

de uso marcado historicamente e ideologicamente, entende-se que a interação humana é 

realizada por meio de textos ou enunciados. Esses textos e/ou enunciados ligam os sujeitos, 
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pois demandam uma resposta. Em outras palavras, todo enunciado possui um autor e possui 

também um outro sujeito receptor, na qual se direciona ou responde o enunciado. Portanto, 

sempre que se fala ou escreve algo, faz-se isso para alguém, como resposta e sempre existirá 

uma resposta para um enunciado anterior, até mesmo quando se dá o silêncio, pois o silêncio 

ainda é uma forma de resposta, e isso torna o diálogo infinito (BAKHTIN, 2003; THORPE, 

2019). 

De acordo com a pensamento Bakhtiniano, diálogos e enunciados nunca serão neutros, 

pois, trata-se de discursos de falantes reais e por isso, carregarão sempre identidade e 

subjetividade dos sujeitos. Dessa forma, não há neutralidade, pois as pessoas possuem 

diferentes posicionamentos, visões e ideologias (BAKHTIN, 2003).  

Quanto a interação, na perspectiva dialógica, funciona como uma espécie de “força 

motriz que mantém a língua, sendo o diálogo uma das manifestações mais importantes dessa 

relação (DANTAS; LIMA, 2019 p. 160)”. Dessa forma, interação e diálogo são compreendidos 

como aspectos essenciais à comunicação, assim como a natureza dialógica da linguagem, que 

faz parte do ser humano, interligando, formando sujeitos e permeando relações sociais. 

Coerente a concepção de língua/linguagem apresentada, segue-se neste trabalho os 

preceitos da Linguística Aplicada Crítica (LAC), a ciência que nos compreende enquanto 

pesquisadores do ensino de línguas. A LAC busca “criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central (MOITA LOPES, 2006 p. 14)”. Trata-se de 

uma ciência que considera o pluralismo e subjetividade dos sujeitos, tendo a transformação e o 

empoderamento dos sujeitos como foco. Essa ciência enxerga a escola como um espaço crítico, 

para serem discutidos os problemas sociais que permeiam entre nós, afinal, não há como 

dissociar a linguagem de fenômenos sociais. 

Ainda no que tange às definições teórico-metodológicas, esse trabalho também se 

ampara na pedagogia dos multiletramentos para a promoção de ensino-aprendizagem 

contemporâneo e crítico. A pedagogia dos multiletramentos, proposta pelo Grupo Nova 

Londres — GNL no ano de 1996 e fortemente difundida e no Brasil principalmente pelos 

estudos de Rojo (2012) defende para a educação uma abordagem pluralista, crítica, ética e 

democrática.  O GNL, naquela época, já considerava o avanço das tecnologias e novos 

letramentos emergentes, muitas vezes impulsionados pelas TICs (NEW LONDON GROUP, 

1996; ROJO, 2012; COPE; KALANTZIS, 2000). 

A pedagogia dos multiletramentos entende a multiculturalidade como um aspecto 

necessário e essencial a ensino-aprendizagem contemporâneo e propõe que a escola tome cargo 

da diversidade de linguagens e culturas de seu alunado. A propósito, o GNL ressalta ainda que 

ignorar essas questões, implica no aumento de preconceitos, intolerâncias, violência e outras 

consequências negativas que afetam diretamente em perspectivas futuras do alunado (ROJO, 

2012). Dessa forma, fica a compreensão de que se em 1996 já se defendia essa necessidade, 

atualmente, perante tantas constantes transformações e vivências cada vez mais globalizadas, 

torna-se essencial contemplar essas multiplicidades na sala de aula. 

Por todas essas compreensões, defende-se neste trabalho um ensino de inglês pautado 

na construção de sentidos crítica, na qual o aluno deve ser visto como agente ativo na sua 

aprendizagem e no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, preza-se pela 

promoção de ações que auxiliem na produção de discursos críticos, possibilitando o alunado a 

posicionar-se perante as discussões, principalmente sobre diferenças e problemas sociais, de 

modo a promover uma melhor igualdade entre o alunado e toda a sociedade. 

 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E O SEU PLANEJAR CONTEMPORÂNEO 

O ensino da Língua Inglesa - LI no Brasil, carrega um histórico desafiador e de 

transições. Desde sua implantação, sucedeu-se uma série de mudanças nas abordagens e 
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métodos e técnicas de ensino de LI. Ao longo da história, os modos de ensino de LI foram 

marcados e determinados por teorias, filosofias e abordagens que trazem uma visão de língua, 

de cultura e de mundo e que, demasiadamente, influenciam no planejar, pois, como coloca 

Rozenfeld e Viana (2019 p. 3) “o processo de planejamento de aulas está diretamente 

relacionado aos conceitos abordagem, método e técnica”. 

O histórico de movimentos em torno dos modos de ensino de LI, torna-se compreensível 

à medida que se consideram as transformações pelas quais a sociedade perpassa, pois, a 

linguagem, que é de natureza dialógica, faz parte do ser humano e acompanha suas constantes 

adaptações e transformações. Em virtude disso, se faz necessário que o ensino de línguas 

acompanhe o fluxo de transformações da contemporaneidade, além disso, compreende-se que 

o processo de ensino-aprendizagem deve ser situado, em conformidade com o seu contexto 

sociocultural. 

Rozenfeld e Viana (2019 p. 2) entendem que a aula de língua estrangeira dentro da 

perspectiva contemporânea “constitui espaço rico de reflexão sobre língua, cultura(s), ética, 

valores, diversidade, atualidades”. Entretanto, para que a aula, de fato, aconteça conforme essa 

compreensão, é imprescindível a elaboração de um planejamento adequado e essa tarefa pode 

não ser tão simples. 

 O elaborar de um planejamento adequado requer muito além do que está escrito em 

manuais, pois se faz necessário levar em consideração uma série de aspectos que são inerentes 

ao processo educacional (ROZENFELD; VIANA, 2019) e muitos desses aspectos dizem 

respeito a realidade particular do professor, isto é, são determinados de acordo com cada 

contexto específico. 

 
Para um planejamento adequado, o (a) professor(a) deve se pautar, não apenas 

em orientações de documentos oficiais e em conteúdos preestabelecidos em 

livros didáticos, mas avaliar as noções de língua e cultura que subjazem tais 

orientações e conteúdos. Ademais, é necessário refletir acerca de questões 

inerentes a seu contexto específico, como a motivação dos alunos, o grau de 

interesse, os recursos disponíveis na escola, a possibilidade de uso da internet 

em sala e fora dela, a natureza dialógica da linguagem e premissas teóricas do 

campo do ensino e aprendizagem de línguas, entre outros inúmeros fatores 

(ROZENFELD; VIANA, 2019 p. 15). 

 

Partindo dessa compreensão, Rozenfeld e Viana (2019) colocam que a estrutura clássica 

de um planejamento, formada por: objetivos; tópicos do conhecimento; cronograma, recursos; 

avaliação; bibliografia, embora detenha partes fundamentais para um plano de aula, não 

concede ao professor a totalidade de informações necessárias à sua aula, pois, o contexto, as 

relações e a interação que existe na sala de aula irão afetar de forma significativa cada um dos 

elementos da estrutura clássica. Como resposta à essa premissa, Rozenfeld e Viana (2006; 

2019) apresentam um modelo representacional do planejamento de uma aula de línguas 

estrangeiras sob perspectiva contemporânea, com o objetivo de auxiliar o professor no manejo 

dos aspectos considerados inerentes à aula. 

 

Figura 1: Representação metafórica de uma aula 
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Fonte: Rozenfeld e Viana (2006). 

 

Conforme a ilustração acima, Rozenfeld e Viana (2006; 2019), representam a aula 

através de uma árvore. Os elementos e aspectos necessários a serem considerados pelo professor 

estão na raiz da árvore, enquanto o planejamento é o caule e o topo, as folhas, são a aula. 

Metaforicamente, os autores explicam que os elementos da raiz darão os nutrientes para a árvore 

enquanto o caule representa o processo de planejamento. Então, caso a árvore seja bem nutrida, 

ela crescerá e produzirá bons frutos (ROZENFELD; VIANA; 2006; 2019). 

Embora a representação seja metafórica, os autores relacionam com maestria e 

sensibilidade a importância do planejamento como requisito fundamental para o êxito de uma 

aula, considerando os essenciais aspectos que a constituem. Em adição, Rozenfeld e Viana 

(2019), defendem que todo processo de constituição de uma aula de línguas deve ser permeado 

pelo incentivo ao desenvolvimento do letramento crítico dos alunos, além da adoção dos 

Multiletramentos, conforme discutido anteriormente neste trabalho. Também se incentiva um 

trabalho autônomo, com o uso da língua em situações comunicacionais significativas, além da 

utilização de tecnologias atuais como aplicativos, sites, pesquisas na internet, etc, tendo em 

vista o interesse do alunado em tais recursos e a potencialidade que eles apresentam. 

Em síntese, a compreensão do planejamento de aulas de inglês sob perspectiva 

contemporânea contida neste trabalho, permeada por nossas bases teórico-metodológicas, se 

apresenta bastante em conformidade com a discussão realizada, que a propósito, preza pela 

postura crítico-reflexiva para professor e aluno e a realização de um trabalho dinâmico, 

autônomo, situado, contemporâneo, subjacente à uma prática satisfatória relevante para o 

alunado nativo digital. 

 

OS MEMES  

O avanço das tecnologias digitais impulsionou novas possibilidades de interação e de 

produção discursiva. Nos ambientes virtuais emergiu uma série de novos produtos de interação, 

dentre eles, destaca-se um enunciado muito recorrente: o meme. 

Os memes são enunciados concretos que circulam online, em ambientes virtuais, 

principalmente nas redes sociais. São materiais extremamente populares e fazem parte da 

comunicação contemporânea. Embora seja relativamente recente a emergência e veiculação dos 

memes, o conceito original de meme é antigo, foi cunhado no ano de 1976 por Richard Dawkins 

em 1976 no livro Gene Egoísta, e passou por algumas ressignificações para chegar até que hoje 

entendemos por memes da internet. Dawkins (2010) define o meme como algo que provém de 

imitação, um produto replicador.  
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Entretanto, a forma que os memes são concebidos atualmente, demanda outras 

definições. A propósito, neste trabalho os memes são compreendidos como enunciados verbo-

visuais, ou seja, enunciados concretos constituídos tanto de linguagem verbal como visual 

dentro de um contexto sócio-histórico. Essa compreensão subjaz da visão dialógica, partindo 

da incorporação dessas teorias para fundamentar uma abordagem dialógica de enunciados 

verbo-visuais (GRILLO, 2012). 

Conforme o referido, um meme geralmente se constitui por materialidades tanto verbais 

quanto visuais, isto é, por meio de imagem e texto escrito. Através dos memes materializam-se 

diferentes temáticas, acontecimentos, ideias e posicionamentos de seus interlocutores em forma 

de humor, crítica ou a mescla dos dois.  

Um fator interessante que vale a pena ressaltar é o caráter ressignificador que os memes 

possuem. Os memes ressignificam imagens, textos escritos, acontecimentos, frases e 

estereótipos. Lara (2017) explica a ressignificação quando cita que uma imagem, que a 

princípio não tinha como finalidade produzir humor, pode ser ressignificada e se tornar um 

meme. Da mesma forma, há imagens e frases criadas já com o objetivo de serem memes e ainda, 

um mesmo texto verbal ou uma imagem originar vários outros memes, sendo ressignificados. 

Outra ressignificação apontada por Lara (2017) diz respeito ao estilo o meme, que por muitas 

vezes se utiliza de paródias e citações, dialogando com outros textos, direta ou indiretamente, 

dando forma a novos materiais, a novos acontecimentos e novos discursos. 

Embora estejam massificados e inseridos em nosso cotidiano, os memes ainda são vistos 

por muitas vezes apenas como elementos de diversão e entretenimento. Porém, é importante 

perceber a realidade que é produzida através desses textos, os memes são fortes instrumentos 

de expressão, pois por meio deles, produzindo ou mesmo compartilhando-os, expressamos 

ideologias, realidades, os nossos sentimentos e posicionamentos frente aos mais variados 

assuntos e situações. 

 Segundo Thorpe (2018 p. 11) “os memes foram surgindo para que as pessoas pudessem 

expressar o que sentem a respeito de determinado assunto, podendo ser a favor ou contra uma 

ideologia publicamente”. Assim, um meme pode ser compreendido como um retrato de fala, de 

vozes que expressam para a sociedade o que pensamos e como nos posicionamos através da 

produção ou compartilhamento desses enunciados. 

Essa discussão em torno dos memes foi lavrada com o objetivo de defender a utilização 

pedagógica desses materiais, que se apresentam como excelentes ferramentas no ensino-

aprendizagem de línguas, conforme apontam as pesquisas (LIMA-NETO, 2019; DANTAS, 

2021; XAVIER; SOUZA; OLIVEIRA, 2019; CALIXTO, 2019; LARA, 2017). Portanto, os 

professores de língua inglesa devem refletir sobre as promissoras possibilidades que um 

trabalho bem planejado com os memes podem realizar. 

De todo modo, são reconhecidas as contribuições que o uso pedagógico dos memes já 

vem apresentando ao ensino da língua inglesa, porém, em conformidade às nossas bases 

teóricas e compreensões já exteriorizadas, faz-se necessário realizar algumas reflexões e acerca 

de como esses materiais são abordados em sala de aula. 

 

SOBRE A METODOLOGIA E A ANÁLISE DE DADOS 

 Este trabalho se insere no âmbito da pesquisa qualitativa. Estudos do tipo qualitativos, 

em síntese, buscam descrever a complexidade de problemas, analisar variáveis, compreender e 

classificar experiências e os processos vivenciados por grupos sociais (RICHARDSON, 1999). 

Essa pesquisa também se caracteriza como documental, considerando que foi realizada a análise 

de dois planos de aula de língua inglesa. 

 Quanto a análise, atribui-se ao tipo qualitativa e interpretativista. O caráter qualitativo 

interpretativista, é uma base comumente adotada por pesquisas em Linguística Aplicada para a 
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investigação de processos subjacentes em compreensões linguísticas. Moita Lopes (1994) 

explica a sua preferência por esse caráter por entender que é mais adequado as questões nas 

quais o linguista aplicado se depara.  

Partindo da compreensão de que o ensino de uma língua vai muito além do estudo de 

estruturas gramaticais artificialmente organizadas em unidades, queremos investigar a forma 

na qual está se propondo o trabalho os memes na sala aula de inglês de acordo com a análise de 

planos de aulas  

Para tanto, foram selecionados dois planos de aula para serem analisados, ambos 

coletados na internet e até o momento em que se redige esse trabalho, estão disponíveis ao 

acesso público. O primeiro plano, que chamaremos de P1, foi retirado de uma cartilha de planos 

de aulas de inglês para o 3º ano do ensino médio, elaborado por uma professora, aluna de 

mestrado profissional de línguas de uma Universidade Federal. Enquanto o segundo plano, que 

iremos nos referir como P2, foi elaborado por um professor, também para o ensino médio de 

uma escola pública e se encontra hospedado em um site de materiais online. Vale ressaltar que 

se optou pela não divulgação da identidade desses professores por questões éticas. 

É importante esclarecer que antes da seleção do P1 e P2 estar concluída, foi realizada 

uma série de buscas em sites de referência para educação como Nova Escola e Portal do 

Professor, no entanto, não foi encontrado nenhum plano de aula que envolvesse a utilização de 

memes no ensino de inglês. Também foi notada a ausência de planos de inglês envolvendo 

memes para o ensino remoto, que está sendo a atual realidade da educação no Brasil. Diante de 

tantas buscas sem sucesso, torna-se claramente notável a carência de materiais nessa temática, 

que é bastante dinâmica, atual e apresenta um considerável potencial de contribuição para o 

ensino-aprendizagem de inglês. 

 

SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE AULAS 

Aqui será apresentada uma síntese dos planos de aula analisados, assim como as 

considerações tecidas a partir da análise. A análise parte das nossas premissas e concepções de 

linguagem, de planejamento e ensino de línguas, já explanados em nossas bases teórico-

metodológicas na metodologia. 

O primeiro plano analisado foi o P1. O P1 tem como título ou tema: we love memes e 

traz como objetivo geral da aula: apresentar as características do gênero meme e um tutorial 

de como criar um meme utilizando o aplicativo Meme generator. O plano está organizado em 

layout muito dinâmico e didático, semelhante a o design de um livro didático e traz um passo a 

passo bastante detalhado de cada procedimento e de como desenvolver cada uma das suas cinco 

atividades. As atividades trabalham um pouco de teoria e bastante prática. 

O primeiro passo que o P1 orienta é que sejam lidos os objetivos da aula para a turma, 

que são: 

• Learn about the genre meme; 

• Learn how to use a meme creator;  

• Create memes 

• Learn a new vocabulary 

• Do activities 

Quanto aos objetivos das atividades, são eles: 

• Atividade 1: Instigar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero; 

• Atividade 2: Apresentar o vocabulário presente no aplicativo; 

• Atividade 3: Ensinar os alunos a criar memes utilizando o aplicativo (meme 

generator) e apresentar o passo a passo em língua inglesa afim familiarizar o 

vocabulário; 
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• Atividade 4: Estimular os alunos a criarem memes em língua inglesa baseados 

em um vídeo assistido. 

• Atividade 5: proporcionar reflexão sobre as atividades da aula, a fim de 

identificar as dificuldades e facilidades percebidas. 

 

Nossa leitura analítica do plano de aula denominado P1 permitiu compreendermos que 

a forma na qual o meme é apresentado e proposto nesse plano está predominante ligada ao 

conhecimento do meme como gênero discursivo, focando principalmente no estudo das 

características do meme, na produção do mesmo e na aquisição de vocabulário em inglês.  

É notória a iniciativa do desenvolvimento atividades utilizando as tecnologias, tanto 

que se requer o uso de aplicativos e celulares no PI, mas diante de algumas tarefas, compreende-

se esses recursos poderiam ter sido mais explorados. No material do aluno, pede-se que a 

definição de meme seja respondida através de recorte e colagem, enquanto os alunos estariam 

com celulares e se possui um Datashow, conforme o plano. Compreendemos que essa tarefa 

poderia ser realizada em algum um aplicativo ou plataforma, inclusive, poderia ser socializada, 

através de atividades colaborativas no Google Documentos ou no Jamboard, por exemplo.  

Outra observação pode ser feita na atividade 4, na qual, já com o uso do smartphone, 

orienta-se os alunos a criarem frases em língua inglesa relacionadas com imagens e um vídeo 

apresentado. Nesse momento, o plano orienta a dar uma frase pronta e instruir os alunos a criem 

frases, porém impõe-se que na parte inferior da imagem se utilize uma frase já pronta, (But first, 

let’s take a selfie). Então, se os alunos estão criando seus próprios memes por que não os 

motivar a criarem as suas próprias frases? Memes são enunciados, são vozes de sujeitos, por 

isso, acredita-se que para uma produção efetiva desses textos os alunos deveriam criar as 

próprias frases de seus memes.  

O P1 possui um robusto número de atividades práticas e quanto a isso, era esperado 

que houvesse o encorajamento a algum debate ou sugestão de uma temática crítica (política, 

feminismo, racismo, homofobia, etc.) entre essas atividades, pois a introdução do material traz 

a seguinte descrição: “As aulas contêm diversas questões voltadas ao letramento crítico, além 

do aluno aprender o vocabulário, ler, escrever e ouvir em língua inglesa ele é exposto a um rol 

de questões que o instigam a refletir criticamente sobre o tema”. Porém, não foi contemplada 

no P1 nenhuma temática crítica.  

Em suma, compreende-se que o P1 possui uma boa organização visual e instrutiva, 

cedendo um passo a passo detalhado de cada ação, de cada atividade. Porém, entende-se que o 

meme apresenta um potencial maior a ser aproveitado assim como as tecnologias utilizadas e 

principalmente o potencial discursivo do alunado.  

Em suma, atividades do P1 se prenderam muito as noções de gênero e de vocabulário, 

ao invés de dar mais voz aos sujeitos produtores de conhecimento, produtores de memes. 

Porém, ao mesmo tempo, compreende-se que há muitos aspectos do P1 a serem aproveitados, 

pois se trata de um robusto e criativo plano. Dessa forma fica sugerida uma adaptação desse 

plano e dessas atividades, inclusive, a própria coletânea de planos de aula, na qual o P1 está 

contido, sugere adaptações conforme as diferentes realidades. 

Em relação ao P2, o plano traz como tema: os memes além do humor e traz como 

objetivo de aula: Reconhecer o gênero textual meme e sua relevância como prática de leitura 

a fim de promover o letramento visual/digital como forma de ampliar o universo comunicativo 

do aluno. Diferentemente do P1, o P2 apresenta um layout de planejamento clássico, 

materializado em uma lauda por meio de uma tabela com cada elemento (objetivos, 

metodologia, avaliação, recursos, etc.) O P2 é um plano menor e não possui um detalhamento 

minucioso de como deverá realizado cada procedimento, como acontece no p1. 

Quanto a metodologia do P2, encontra-se dividida em duas etapas: 
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• Etapa 1: Em busca de elucidar o conhecimento prévio dos alunos, propõe-se 

espalhar imagens pela sala de aula. Os alunos deverão escolher alguma das 

imagens e relatar o que ela representa ou qual a mensagem contida, associando, 

o conhecimento da imagem com a prática de leitura. Posteriormente, dá-se a 

apresentação dos memes como gênero textual, discutindo suas definições e 

características. Ainda nessa etapa, propõe-se a exposição em Datashow de 

memes relacionados ao cotidiano comum, da sala de aula e com críticas sociais. 

Enquanto a exposição é feita, os alunos serão encorajados a indagar e discutir 

sobre os memes, tanto sobre as temáticas apresentadas quanto sobre os aspectos 

composicionais dos memes. 

• Etapa 2: Consiste na produção dos memes. Se propõe uma oficina de produção 

de memes com temática livre. Os alunos deverão produzir os memes em 

grupos, orientados pelo professor e logo após apresentar para a turma, discutir 

a respeito e expor as produções no mural da sala. 

 

Sobre o P2, verifica-se que não se dá tanto enfoque em relação a questões gramaticais 

e de aquisição de vocabulário, deixando de lado essa parte canônica do estudo da LI, focada em 

regras, gramática, vocabulário. Quanto à forma na qual o meme é abordado, mais uma vez, 

mantem se o enfoque no conhecimento das características do meme quanto enquanto gênero 

discursivo. 

Diferentemente do P1, no P2 sugere-se a apresentação de memes com temática crítica 

social, na qual os alunos serão encorajados a discutir sobre. Acredita-se que esse momento pode 

ser muito rico, pois é possível articular uma série de aspectos importantes para o ensino de LI 

e a formação crítica do alunado. Outro aspecto importante que o P2 propõe é a produção de 

memes com temática livre, isto é, os alunos não irão aprender a criar um meme focando em 

suas características, mas sim, produzirão discursos próprios, com suas vozes. Dessa forma, é 

fica possibilitada a expressão de ideias, posicionamentos, conceitos por meio dessa produção. 

Quanto a avaliação do P2, deve ser realizada com base no desempenho de cada aluno 

no que diz respeito a: compreensão meme e suas características, as discussões, atividades em 

grupo e produção dos enunciados, sem mais detalhes. 

 Por fim, conclui-se que tanto o P1 quanto o P2 são planos criativos e que podem ser 

uteis para o ensino de LI, entretanto, carecem de mais subsídios para um aproveitamento mais 

efetivo do potencial dos memes das tecnologias mencionadas e principalmente de um 

desenvolvimento discussões críticas nas aulas de língua inglesa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo das discussões realizadas neste trabalho, se insere dentro da perspectiva de 

contribuir com as reflexões e pesquisas sobre planejamento e ensino de língua inglesa, sob 

perspectiva contemporânea e crítica, principalmente na escola pública, que é a nossa área de 

concentração. 

 Considerando a contemporaneidade, pauta-se na necessidade de se realizar um ensino-

aprendizagem de inglês crítico, dinâmico, alinhado a realidade do aluno, fazendo uso das 

tecnologias e dos produtos do repertório do alunado, que neste caso são os memes, para uma 

construção de significados efetiva e produção de discursos, principalmente críticos, que 

emancipem o alunado e carreguem suas vozes.  

Nesse sentido, tivemos como objetivo realizar uma análise autorreflexiva do processo 

de planejar aulas de Língua Inglesa utilizando os memes, assim como da leitura desses 

enunciados, além de perceber a forma na qual os memes vêm sendo propostos no ensino de 
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língua inglesa. Para darmos conta, foi realizada uma análise de planos de aula de inglês 

disponíveis na internet. Desde o princípio, notou-se a ausência desses materiais em sites de 

referência para educação, ficando clara a urgente a necessidade de produção na temática.  

Nosso olhar crítico interpretativo permitiu a compreensão de que os planos de aula 

propõem um trabalho com os memes baseado na compreensão e na produção do material como 

gênero textual. Verificou-se que o caráter crítico dos memes, apesar de ter sido mencionado, 

foi pouco subsidiado, assim como as tecnologias, neste caso o celular, que tinha muito potencial 

para a ser explorado nas atividades propostas.  

Assim, fica a compreensão de que os planos aqui analisados, para serem utilizados 

dentro de sala de aula sob perspectiva contemporânea e crítica de forma eficiente, pressupõem 

mudanças, em vista que o uso de tais planos sem alteração alguma, acaba por desenvolver pouco 

potencial discursivo do alunado e explora pouco os recursos utilizados. 

 Para tanto, supõe-se professores com um olhar crítico-reflexivo, no sentido de analisar 

e compreender quais as necessidades e particularidades da sua realidade, para então realizar as 

adequações necessárias à sua prática pedagógica, sobretudo, de modo explorar mais o potencial 

discursivo e criativo alunado perante a cada recurso utilizado. 
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