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RESUMO

A presente pesquisa apresenta uma investigação sobre as concepções de Letramentos e
Multiletramentos a partir da análise, da observação e do relato de quatro professoras de línguas da
educação pública básica (Ensino Fundamental II e Médio) de uma escola estadual do interior da Bahia.
Este estudo adotou uma perspectiva qualitativa de cunho etnográfico, especificamente, observação de
aulas, conversas informais e entrevistas semiestruturadas a fim de responder as seguintes perguntas:
como as professoras de línguas concebem os Letramentos e Multiletramentos em sala de aula, tendo
em vista a construção e a configuração do ensino de línguas através dos gêneros e das TICs? Quais os
principais desafios que emergem dessas práticas de ensino a partir dos Multiletramentos? Perguntas
estas que servem de reflexão e discussão sobre o tema segundo as perspectivas das teorias e pesquisas
no campo da Linguística Aplicada sobre práticas de ensino voltadas para os Multiletramentos tanto em
uma concepção social sobre a prática da leitura e da escrita (Kleiman, 2000; Soares, 1988,) quanto
articulada com as novas tecnologias de informação e comunicação (as TICs) (Aragão, 2012; Monte
Mór, 2011; Quirino de Sousa, 2011; Rios, 2009; Rojo e Moura, 2012, Rojo, 2013; Takaki, 2012).
Diante das análises identificamos concepções em comum entre as professoras pesquisadas sobre
Letramentos (principalmente com relação ao uso dos gêneros textuais e discursivos).No que tange aos
Multiletramentos, a análise dos relatos apresentam diferentes percepções tanto em algumas práticas
de ensino multiletradas (utilização dos suportes digitais, virtuais, práticas de leituras críticas e visuais)
quanto o distanciamento no que se refere ao uso efetivos das TICs. Ainda, os resultados revelaram o
desafio de articular a multiplicidade de recursos tecnológicos digitais e virtuais (redes sociais, por
exemplo) com as práticas de ensino em sala de aula tendo em vista a execução de práticas de leitura e
escrita que envolva efetivos processos de Multiletramentos.
Palavras-chave: Letramentos, Multiletramentos, Práticas de Ensino, TICs.

ABSTRACT

This research is an investigation into the conceptions of literacies and multi-literacies based on the
analysis, accurate observation and report made by four public basic education language teachers (from
Elementary II and High school) in a state school located in Bahia. This study adopted a qualitative
ethnographic perspective, specifically classroom observation, informal conversations and semistructured interviews in order to answer the following questions: how languages teachers conceive
language Literacies and multi-literacies in the classroom planning the building and the structuring of
the language teaching across genres and ICTs? What are the main challenges emerging from these
teaching practices from multi- literacies? Such questions serve for reflection and discussion on the
topic from the standpoint of theory and research in the field of Applied Linguistics on teaching
practices geared towards multi-literacies both a social conception of the practice of reading and
writing (Kleiman 2000 questions; Soares, 1988) and combined with the new Information and
Communication technologies (ICTs) (Aragon, 2012; Monte Mor, 2011; Quirino de Sousa, 2011;
Rivers, 2009; Rojo and Moura 2012, Rojo, 2013; Takaki, 2012). From the analyses it is possible to
identify similar concepts among the teachers involved in the literacy surveyed, meanly related to
related to the use of textual and discursive genres. As for the multi-literacies, the analyses of the
reports shows different perceptions both in some multi-literate teaching practices (the using of digital
and virtual supports, visual and critics reading practices) and the distance on the effective use of the
ICTs. More: the results have revealed the challenge of articulating the multitude of digital and virtual
technological resources (social WEB, for example) with the teaching practices in the classroom
thinking about the execution of reading and writing practices that can involve effective multi-literacies
process.

Key-words: Literacies, multi-literacies, Teaching practices, ICTs.
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INTRODUÇÃO

Desenvolver uma educação voltada para efetivas práticas letradas é um dos grandes
desafios para o professor, porque as constantes transformações da sociedade e as demandas
sociais no campo educacional, político, econômico, dentre outras, exigem cada vez mais
cidadãos-estudantes críticos, capazes de compreender e interpretar os diversos textos
produzidos por meio dos sistemas de produção de sentido. Além disso, esses cidadãosestudantes necessitam entender as particularidades linguístico-discursivo dos gêneros textuais
impressos e digitais, pois as mudanças sociais e as demandas da inovação tecnológica
apresentam atualmente especificidades de cunho discursivo, textual e de construção de
sentido para a construção de diferentes formas de interação em sociedade.
De acordo com Freitas, (2006); Kenski, (2006); Petarnella (2008); Silva e Benetti,
(2007); Veen e Wrakking, (2009) o professor e a cultura escolar perdem ao permanecer
afastados destas novas formas de lidar com as linguagens e seus suportes impressos e digitais.
Rojo e Moura (2012) afirmam que os docentes necessitam incluir em suas práticas um ensino
voltado para os aspectos hipermidiáticos com o uso das novas tecnologias de comunicação e
de informação (doravante TICs) para os “novos letramentos” considerando a diversidade
cultural dos alunos, as demandas sociais contemporâneas com novas tecnologias e construção
de sentido com múltiplas linguagens, e a valorização da cultura local frente a contextos de
reflexão sobre o global.
Nesse sentido, precisamos pensar a realidade da educação e da escola, bem como sua
práxis, a partir de novas posturas que o professor pode assumir diante da realidade
contemporânea utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, principalmente, a
partir das possibilidades dos Letramentos e Multiletramentos, tanto para se aperfeiçoar quanto
para ministrar aulas, desenvolver métodos e ampliar possibilidades de aprendizados. Para
pensar na nova realidade da escola e em estratégias para o ensino de leitura e escrita que
atendam as demandas dos usos dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, é
necessário entender as concepções acerca do Letramento e dos Multiletramentos.
As manifestações iniciais acerca de um ensino a partir da pratica do Letramento surge
com (Soares, 1998) quando a autora afirma que as práticas de leitura e escrita precisam estar
atreladas as exigências das demandas sociais, ou seja, tanto em sala de aula quanto fora dela,
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o ensino e a prática de escrita e leitura necessita motivar os discentes a compreender,
apreender e desenvolver as competências necessárias para inferir, argumentar e interpretar os
diversos textos e seus suportes de execução (o impresso, o oral, o digital) e de suas linguagens
(visual, literária, crítica).
De acordo com o New London Group (2006), atualmente o ensino de leitura e escrita
não pode restringir-se apenas ao Letramento, mas a uma prática multiletrada. Segundo o
grupo os Multiletramentos correspondem à multiplicidade de canais e mídias de comunicação
e a crescente saliência de diversidade cultural e linguística, isto é, os diversos Letramentos e
seus processos (culturais, críticos, políticos, ideológicos, entre outros) envolvidos nas práticas
de leitura e escrita.
Além disso, o Grupo de Nova Londres (2006) afirma que o objetivo dos
Multiletramentos é ampliar as acepções sobre as práticas letradas, numa perspectiva voltada
para as multiplicidades dos textos entendidos numa linha teórica discursiva, dos gêneros do
discurso, proposta por Bakhtin (2003). Assim, os Multiletramentos são práticas de ensino
compostas pelos diversos aspectos dos Letramentos, seja no âmbito da apreensão e da
utilização social dos textos (orais, escritos, visuais) seja pela compreensão da execução desses
textos nas suas multimodalidades e diversidade cultural.
Para os estudos de Celani (1992, 1998); Moita Lopes (2001, 2006); Kleiman (2001,
2005, 2008), os debates e as reflexões acerca das teorias e das práticas de ensino e
aprendizagem de línguas a partir da concepção de língua adotada na Linguística Aplicada
(doravante LA) e também no âmbito das demandas pedagógicas contemporâneas, tais como,
os diferentes usos dos materiais tecnológicos e do conhecimento por parte dos docentes
contribuíram

para a formação de novas perspectivas de Letramentos e dos Novos

Letramentos. Conforme Motta-Roth (2012), esse campo de investigação científica, a LA,
voltada para o ensino e aprendizagem de línguas, constitui um “vasto território”. Segundo
Bazarin (2009) e Signorini (2006) a Linguística Aplicada trabalha com objetos de pesquisas
multifacetados, complexos, mas sempre os entendendo como resultados de construções
teóricas e práticas numa dada realidade processual, dinâmica e socialmente contextualizada
dos sujeitos envolvidos.
Nesse sentido, as contribuições teóricas e metodológicas com o enfoque na ação
docente no espaço escolar e as novas pesquisas na LA possibilitaram o acesso, a apreensão e a
produção de estratégias de práticas de leitura e escrita dentro e fora da sala de aula. Além
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disso, a perspectiva dos Letramentos e dos Multiletramentos á luz da Linguística Aplicada a
partir de um exame crítico das relações entre práticas discursivas e práticas sociais
possibilitaram a construção de conhecimento necessário ao desenvolvimento de recursos
teóricos e práticos que auxiliem a formação de professores (em seus métodos e posturas),
principalmente os que pretendem e já estão em exercício (MOTTA-ROTH, 2012).
Sabemos que a prática do ensino de línguas envolve uma série de questões que
ultrapassam a aquisição formal da gramática. Não bastam apenas ensinar regras, vocabulário,
teorias, mas sim contextualizar e ampliar o ensino com o objetivo de tornar o uso da língua
útil e diverso para atender as múltiplas situações da vida, como preconizam os estudiosos dos
Letramentos e Multiletramentos na sala de aula.
Assim, perguntamos: como os professores de línguas concebem os Letramentos e
Multiletramentos em sala de aula, tendo em vista a construção e a configuração do ensino de
línguas através dos gêneros e a relação das práticas letradas e multiletradas no cotidiano
dentro e fora da escola? Quais os principais desafios que emergem das práticas de ensino a
partir dos Multiletramentos?
Acreditamos que a aprendizagem de Língua materna e estrangeira precisa ser mediada
pelo professor e também pelo uso de diversos textos que circulam na sociedade, além disso, é
necessário ainda propor práticas de ensino que estabeleçam diálogos entre as múltiplas
possibilidades de aprendizagem, a inserção na sala de aula de textos multimodais e suportes
que possibilitem ao discente compreender e entender as particularidades linguístico-discursivo
dos gêneros virtuais, visuais e impressos.
Nesse sentido, traçamos como objetivo geral para esta pesquisa: investigar e descrever
algumas práticas de ensino de línguas no contexto dos Letramentos e Multiletramentos por
meio da observação e questionamentos; e como objetivos secundários: apresentar os
principais

conceitos

de

Letramentos

e

Multiletramentos.

Identificar

práticas

de

Multiletramentos. E por fim, analisar à luz da LA as observações das aulas e os relatos das
entrevistadas sobre as concepções de Letramentos e Multiletramentos.
Do ponto de vista metodológico a pesquisa atende as especificidades da metodologia
etnográfica, que é realizada em uma escola pública estadual do município de Itabuna, uma vez
que esse método possibilita o investigador apresentar concepções teóricas, conhecer e analisar
as concepções dos docentes e, possivelmente apresentar uma reflexão que contribua para o
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ensino de leitura e escrita na escola. Para a pesquisa de campo foi selecionado um grupo de
quatro professoras de Línguas (Português e Inglês) da rede pública Estadual na cidade de
Itabuna-Ba, todas em efetivo exercício docente há aproximadamente vinte anos. O material
coletado para análise são as entrevistas e as observações das aulas dessas docentes. A análise
é pautada nos princípios qualitativos e interpretativos que nos permite compreender a
complexidade do real e das múltiplas faces que compõem dentro e fora da sala de aula o
recorte sobre a dimensão dos Letramentos e Multiletramentos (SIGNORINI, 2005).
Conforme Menezes de Souza e Monte Mór, (2006); Rojo e Moura, (2012); Rojo
(2013) uma pesquisa focada no ensino de línguas a partir de observações do pesquisador e dos
relatos e experiências do cotidiano docente permite acrescentar de modo sistemático
conhecimentos sobre práticas de ensino letradas e multiletradas, sobretudo no campo da LA.
Convém ressaltar que as análises dos relatos das professoras sobre suas concepções de
Letramentos e Multiletramentos contribuem para fomentar debates e reflexões teóricas acerca
da inserção das práticas de Letramentos e Multiletramentos na Educação Básica. De acordo
com Baladeli (2011), os estudos sobre a prática docente no ensino de línguas baseados na
visão do professor em sala de aula sobre sua própria prática, apontam um recorte da realidade
vivenciada por eles e possibilita a construção de práticas de ensino condizentes com a
realidade escola-professor-aluno.
Além do mais, a pesquisa amplia os conhecimentos no campo da Linguística Aplicada,
porque as questões sobre práticas de ensino de leitura e escrita a partir das concepções
advindas das experiências em sala de aula e extra-sala acerca dos Letramentos e
Multiletramentos, oportuniza aos sujeitos envolvidos (pesquisador/pesquisado) uma visão
contextualizada sobre práticas de ensino de línguas que são percebidas através da
interpretação de seus relatos, da exploração e descrição de aulas e de seus conhecimentos
sobre o tema em questão (práticas letradas e multiletradas) procurando estabelecer uma
interface entre experiência, diálogo/relato e reflexão.
É importante ressaltar também, que atualmente alguns professores da graduação e pósgraduação utilizam o ambiente virtual como meio de produção e circulação dos diferentes
textos, estabelecendo relações de aprendizagens que se interligam e se completam numa real
significação dos conteúdos apreendidos, por exemplo, com a utilização da plataforma moodle
e a própria Educação a Distância (EAD). Essas são formas de ensino-aprendizagem mediadas
pelos espaços virtuais e afirmam a importância desses suportes para a educação.

14

Assim, na presente pesquisa apresentamos, no primeiro capítulo, uma base teórica que
aborda conceitos sobre letramentos (BARTON; HAMILTON, 2000), como também sobre
Multiletramentos (MONTE MÓR e MENEZES DE SOUZA, 2006, 2008, NEW LONDON
GROUP, 2006; ROJO, 2012, 2013) ressaltando a importância desses conceitos para a
formação docente na área de ensino e aprendizagem de línguas. No segundo capítulo
apresentamos o percurso metodológico para a realização da pesquisa, ou seja, a pesquisa de
campo de cunho etnográfico e qualitativo, o perfil das participantes, o contexto e os
instrumentos de coleta de dados e os procedimentos para análises desses. Já no terceiro
capítulo, apresentamos as discussões e resultados dos dados que evidenciam práticas de
Letramentos já realizadas pelas professoras, principalmente com enfoque nos gêneros textuais
e com relação aos Multiletramentos. Por fim, nas considerações finais, retomamos as
perguntas de pesquisa e as contribuições deste trabalho para o campo de ensino e
aprendizagem de línguas na área da LA, e sugestões para futuros estudos em relação às
práticas de letramentos e multiletramentos no ensino de línguas.
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CAPÍTULO 1
LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS: DE ONDE VIEMOS PARA ONDE
VAMOS

As atuais mudanças nas concepções sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da
escrita que diferenciaram a alfabetização (codificação e decodificação de letras e sílabas) do
Letramento (apropriação social da leitura e da escrita) (KLEIMAN 2001; MORTATTI, 2004;
RIBEIRO, 2007; SOARES, 1998; TFOUNI, 2010) contribuíram para a formação de novas
perspectivas, debates e práticas de ensino e aprendizagem de línguas baseadas nas dimensões
dos Letramentos.
Essas perspectivas constituem, na contemporaneidade, um novo olhar sobre as
múltiplas dimensões possíveis de construção de sentido para os variados textos que circulam
por meio das complexas interações humanas, tanto dentro da sala de aula quanto fora dela.
Conforme Menezes de Souza (2011); Monte Mór (2010); Rojo, (2012), as concepções acerca
dos Multiletramentos absorvem os conceitos correspondentes aos Letramentos, isto é, ao
crítico, digital, visual, dentre outros.
Nesse sentido, neste primeiro capítulo, apresentamos o aporte teórico (por meio de um
recorte histórico) e alguns estudos já desenvolvidos, principalmente em contexto brasileiro.
Tais estudos discutem sobre as percepções desses novos Letramentos com o intuito de
preparar caminho para uma compreensão mais consistente sobre os Multiletramentos, antes
disso traremos um breve histórico do Letramento, vamos a ele.

1.1 Breve histórico do Letramento
Entre as décadas de 1980 e 1990 trabalhos pioneiros (HEATH, 1993; STREET, 1995)
adotaram o termo Literacy para designar uma nova postura diante dos aspectos cognitivos
sobre a aquisição e a prática da leitura e da escrita, evidenciando os processos sociais que
compõem as possíveis ações dessas habilidades em contextos sócio-históricos determinados.
Enfatizando-se, ainda, relações políticas, culturais, econômicas que criam visões de mundo e,
portanto, influenciam na leitura e na produção do texto pelo indivíduo ou grupo social. Por
meio dessa concepção, as ciências sociais e a LA, em particular, passaram a conceber o ato de
ler e escrever numa perspectiva sociológica e antropológica, ou seja, contemplando a não
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neutralidade do indivíduo diante da construção de sentido dos textos e apontando para um
modelo ideológico de Letramento, entendido como práticas sociais de leitura e escrita
entrelaçadas com questões de poder (STREET, 1995).
Assim, concordamos com a perspectiva de Quirino de Souza (2011) de que o texto não
deve ser lido somente levando em consideração o ponto de vista do autor, mas também por
uma série de posicionamentos do leitor em interação com o que lê/observa. Dessa forma,
entendemos o Letramento como decorrência de atividades educativas voltadas para
aprendizagem da leitura e escrita como habilidades de intervenção crítica nos diversos
segmentos sociais (BARTON, 1994; KLEIMAN, 2001; RIOS, 2009; SOARES, 2004;
STREET, 1995; TAKAKI, 2012).
Ao conceber e empregar o termo Letramento como um processo social de leitura e
escrita, não devemos ter a ilusão de estarmos falando de um mesmo processo sempre, ou seja,
o termo pode assumir significados flexíveis para atender as diversas formas de produzir
sentido. De acordo com Soares (2003), Letramento é a situação ou a condição que adquire ou
assume um determinado grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se
apropriado da escrita e da leitura, em outras palavras, o termo Letramento evidencia que o uso
da língua é um fenômeno sociocultural, dialético e dinâmico que se realiza na interação entre
os sujeitos.
No Brasil, o termo Letramento foi utilizado no âmbito da linguística nos anos de 1986
por Mary Kato, no qual o domínio padrão, culto da língua tornara-se resultado do processo de
Letramento na escola formal. Posteriormente, no ano de 1995, Tfouni faz a distinção entre
alfabetização e Letramento numa tentativa de romper com o entendimento sobre o qual letrar
significasse um mero processo de aquisição (codificação e decodificação da escrita). É a partir
dessa distinção que esse termo passa a ser amplamente divulgado e utilizado no campo da
Educação e das Ciências Linguísticas (SOARES, 2003).
Kleiman (2001) apresenta o termo Letramento como um fenômeno socialmente ativo
dentro dos contextos de uso da escrita e da leitura. Assim, esse termo assume uma concepção
fundamentada em práticas culturais imersas em atividades sociais mediadas pelo uso da
escrita, da leitura e das circunstâncias inerentes ao uso da língua. É com a entrada da pessoa
no mundo social por meio da utilização da língua, dos processos mais elaboradas de interação
social que o Letramento é constituído e dá continuidade aos processos de trocas e interação
com outros indivíduos letrados. É por meio da execução das práticas letradas que o indivíduo
se insere na sociedade, exercendo a cidadania e criando significados para a vida social,
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produzindo e consumindo cultura, política, religião, artes, lazer, ciências, dentre outros bens
materiais ou imateriais.
Conforme Barton e Hamilton (2000, p. 7 – 8),
[...] As práticas de letramento são as formas culturais gerais de utilização da língua
escrita que as pessoas lançam mão em suas vidas. No sentido mais simples, as
práticas de letramento são o que as pessoas fazem com o letramento. Contudo, as
práticas não são unidades de comportamento observáveis porque elas também
envolvem valores, atitudes, sentimentos e relações sociais. Isso inclui a consciência
do letramento das pessoas, as construções do letramento e os discursos de
letramento, como as pessoas falam sobre o letramento e o compreendem.

Nesse contexto, de acordo com os autores supracitados, o Letramento passa a ser
concebido como prática social. Exercício esse que além dos aspectos pedagógicos inerentes a
esse processo, traz outros a serem levados em consideração, tais como: a vivência de cada
pessoa, suas experiências pessoais e coletivas, que contribuem para a construção identitária, e
ideológica dos indivíduos por meio de suas atitudes em sociedade.
Além da concepção de Barton e Hamilton (2000), o conceito de Letramento, no Brasil,
também sofreu bastante influência dos experimentos de Freire (1970) com a alfabetização de
adultos. Isso ficou evidenciado em seu trabalho com a leitura e a escrita a partir dos
conhecimentos prévios dos alunos, dos assuntos relevantes para eles, por meio dos contextos
sócio-históricos aos quais estariam inseridos, a fim de desenvolver a autonomia, o senso
crítico, a conscientização da condição social e das desigualdades e as possibilidades de
mudança social. Percebemos, assim, que Paulo Freire (1970) já começava a difundir uma
prática de uso da língua com base na inclusão social, enfatizando os aspectos ideológicos que
compõem o consumo e a utilização dos textos e a dinâmica que revela os contextos de
produção da leitura e da escrita como socialmente localizadas, ou seja, como partes de uma
relação ideológica, de poder (cultural, religioso, político) que afetam as relações sociais e o
desenvolvimento do ensino em sala de aula.
Embora a teoria, os estudos e os debates sobre o Letramento tenham trazido uma nova
perspectiva e prática no ensino da leitura e da escrita, principais habilidades para o
desenvolvimento intelectual pleno do ser humano em sociedade, tornou-se um grande desafio
nos anos noventa e início do século XXI dissociar a alfabetização do Letramento no campo
escolar brasileiro. Segundo pesquisa realizada por Assolini e Tfouni (1999) com 33
professores, constatou-se que a maioria empregava os termos alfabetização e Letramento
como sinônimos, isto é, compreendidos como decodificação de textos (orais e escritos). Essa
é uma problemática que ainda deixa resquícios quando observamos práticas de ensino sem
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contextualização, sem um trabalho específico com a sistematização e a crítica na utilização de
materiais didáticos (principalmente o livro didático), que nesse quadro, servem apenas para
transcrições e cópias na lousa, ou leituras superficiais dos textos apresentados.
Conforme Castela (2009), a escola é a principal instituição social responsável pela
difusão dos Letramentos, por meio de práticas pedagógicas voltadas para formação cidadã,
inclusão (social, cultural, digital), conscientização política, entre outras formas de construção
de sentidos dentro do processo de apreensão dos conhecimentos. O espaço escolar, a sala de
aula, são lugares onde o uso da língua precisa ser realmente letrado, ou seja, que a aplicação
dos exercícios e atividades seja reflexiva e crítica a partir do uso dos diversos textos que
circulam socialmente (ASSOLINI; TFOUNI, 1999; ROJO, 2012; SOARES, 2006), o que,
entretanto, ainda não é uma realidade que se verifique amplamente nas escolas, conforme
dados oficiais recentes no Brasil sobre as avaliações propostas pelo MEC.
Além disso, Rojo (2009) adverte que, apesar de ter havido maior ampliação do acesso
à escolaridade, o fracasso escolar ainda é marcado pela falta de permanência (principalmente
nas séries finais da educação fundamental) na escola e pelos resultados insuficientes da
aprendizagem, segundo essa autora,
Para além de nossa experiência cotidiana das salas de aula e da impressão de
desinteresse, desânimo e resistência dos alunos das camadas populares em relação a
propostas de ensino e letramento oferecidas pelas práticas escolares, resultados
concretos e mensuráveis como esses configuram um quadro de ineficácia das práticas
didáticas que nos leva a perguntar: como alunos de relativamente longa duração de
escolaridade puderam desenvolver capacidades leitoras tão limitadas? (ROJO, 2009,
p.35)

Essa constatação de Rojo (2009) implica dizer que o exercício diário no cotidiano da
escola pública e o baixo rendimento, em quase todas as áreas do conhecimento, estão
inteiramente relacionados à dificuldade de compreensão da leitura. Isso resulta em um
generalizado desinteresse dos estudantes com os conteúdos ministrados, a falta de
participação nas aulas e a insatisfação dos professores com os resultados dos seus trabalhos. A
autora questiona a realidade dos alunos das camadas populares, maioria dos estudantes da
rede pública de ensino, que apesar do longo tempo de permanência na escola apresenta
deficiências na aprendizagem, as habilidades leitoras desses alunos refletem limitações graves
(tanto na escritura de textos quanto na leitura/interpretação dos mesmos).
Rojo (2009) ainda postula que na escola geralmente acontece o Letramento escolar, ou
seja, é quando o aluno consegue realizar as tarefas exigidas da escola, as atividades
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mecânicas, repetitivas, reprodutivas e fragmentadas de memorização, contudo, não
conseguem compreender os usos cotidianos da leitura e da escrita em contextos reais de
utilização da linguagem. Como afirma Castela (2009, p. 49), “a conclusão de determinada
série escolar não garante o letramento nem sua aquisição permanente e a adoção de
comportamentos escolares de letramento não garante que o aluno consiga participar das
práticas letradas da sociedade”.
Entendemos, portanto, que ‘letrar’ alguém não significa apenas ensiná-lo a ler e a
escrever ou a apreciar e reproduzir uma cultura elitizada/erudita e concordamos com a
asserção de Tfouni (2010) e Soares (2004) quando dizem que todo processo pelo qual um
indivíduo vivencia ao se desenvolver em seu meio social, se instruindo sobre regras de
conduta e modos de compreender e ver o mundo, já constitui um processo de Letramento.
Entender os Letramentos de modo macro consiste em compreendê-lo do ponto de vista
intra e extraescolar, isto é, ampliar as possibilidades de letramentos dos alunos, propiciar um
campo de construção de leituras sobre o mundo por meio da cultura de cada pessoa, de cada
grupo, na diversidade social e na multiplicidade dos textos que compõe a comunicação, o
diálogo e a interação entre os seres humanos. Além do mais, o uso na escola articulado com
os diversos textos e suas condições de produção, circulação e consumo dos mesmos pelos
leitores, contribui para a formação letrada e crítica dos discentes, pois, acreditamos que:
O letramento procura conscientizar o leitor de que os textos são produzidos,
distribuídos e interpretados de acordo com objetivos, práticas, interesses
socioeconômicos e culturais que concorrem para serem legitimados e mantidos. Tais
interesses não são uniformes para todos os cidadãos, motivo que torna mais
complexa a articulação do letramento em meio a uma variedade e simultaneidade de
necessidades e interesses interconectados: individuais, coletivos, nacionais,
transnacionais, globais (TAKAKI, 2012, p. 51).

Observamos que, para essa autora, o processo de Letramento está imerso na esfera dos
interesses, das intenções, sejam individuais ou coletivas, que circundam os textos e suas
leituras. Nesse aspecto acrescentamos que o ensino de línguas, a partir das práticas dos
Letramentos, significa ensinar a ler textos de modos variados por meio de seus contextos e
linguagens que emanam da necessidade de não um único tipo de Letramento, mas letramentos
compostos dos significados e sentidos históricos, culturais que estão em constantes
construções e reconstruções (MONTE MÓR e MENEZES DE SOUZA, 2006; ROJO, 2012).
Kleiman, (2005), Rojo (2009) e Bortone (2009) estabeleceram relações entre a falta
efetiva de Letramentos na escola pública atual e o alto índice de pessoas que terminam o
Ensino Médio sem o pleno desenvolvimento da competência leitora e sem apreenderem o
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emprego social da leitura e da escrita, entendendo-as como instrumentos de cidadania, de
inclusão/exclusão social. Assim, acreditamos ser necessário romper com o mero “letramento
escolar”, ou seja, com as metodologias que visam apenas decorar conteúdos que nada
significam para a vida social do aprendiz, mesmo porque, as mudanças sociais ocorridas nas
últimas décadas acirram os desafios a ser enfrentados pelos diversos setores da sociedade e a
escola e os professores diante desse quadro precisam estar adequados a essa realidade, por
meio de práticas conjuntas de Letramentos variados através do exercício dos
Multiletramentos.
Nesse sentido, os novos estudos sobre o Letramento construíram diferentes
empregabilidades para o termo. Tais diversidades dependem das circunstâncias, dos domínios
sociais aos quais o Letramento pode estar associado, tais como o empoderamento crítico dos
textos, os meios digitais/virtuais que os suportam e a leitura/escrita visual são algumas dessas
faces que representam a diversidade de situações que envolvem os Letramentos (VÓVIO;
SOUZA, 2008). Além disso, as pesquisas sobre os novos Letramentos partem da
pressuposição de que a natureza das práticas sociais de uso da linguagem (escrita, sonora,
visual, corporal) é caracterizada pelas formas que a leitura/interpretação, produção/reprodução
dos textos assumem em determinados contextos sociais, dependendo das necessidades de cada
grupo ou indivíduo (BARTON & HAMILTON, 2000; STREET, 2001).
Além do mais, os indivíduos teriam suas práticas de leitura e escrita demarcadas por
formas singulares, condicionadas pelas suas histórias de vida, dos aprendizados e das práticas
de atividades do seu cotidiano, circunscritas aos grupos sociais, à localidade a que pertencem
ou pertenceram, e que refletem as atividades cultivadas e ao contexto sócio histórico que
vivenciam. Nas palavras de Bortone (2012):
Esta posição implica o reconhecimento dos múltiplos letramentos, que variam no
tempo e no espaço e que são contestados nas relações de poder, principalmente na
escola, quando se interroga sobre quais ‘letramentos’ devem ser ensinados e quais
devem ser desprezados, que são aqueles considerados marginalizados ou de
resistência. A ampliação do acesso à escola por grupos de classes sociais menos
favorecidas tem impactos visíveis nos letramentos escolares, pois levou para as
escolas alunos e professores das classes populares que trouxeram letramentos locais
antes desconhecidos e que são, ainda hoje, ignorados. Isso cria uma situação de
conflito entre práticas letradas valorizadas e não valorizadas (BORTONE, 2012,
p.196).

Corroboramos com a visão da Bortone (2012) no que tange às novas práticas sociais
que eclodiram dentro da escola por meio da multiplicidade de valores e anseios vividos pelas
classes populares que, nas últimas décadas têm frequentado por anos a sala de aula da
educação pública e básica. Cada indivíduo possui uma cultura que o afirma na sociedade,
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mesmo que ele não tenha consciência disso. Crianças, jovens e adultos ocupam as escolas
públicas exercendo seus Letramentos adquiridos na família, na religião, na rua, no trabalho, e
para que a sala de aula não esteja tão distante dessas realidades é preciso que a instituição
escolar, em seu conjunto, ressignifique práticas de Letramentos capazes de tornar esses
sujeitos cidadãos conscientes, críticos, emponderados por suas linguagens, atuantes critica e
reflexivamente na sociedade.
De acordo com a concepção de Luke e Freebody (1997, apud Monte Mór; Menezes de
Souza, 2009), ensinar letramentos pressupõe indicar modos de ler e escrever, nesse sentido,
esses autores defendem que o ensino da leitura e da escrita deve estar comprometidos com o
ensino de modos culturais de ver, descrever, esclarecer as representações textuais, os valores e
as ideologias impregnadas nos textos, os discursos que os compõem. Isso, fazendo com que o
leitor assuma posições, e ampliem suas visões de mundo e, além disso, compreenda que a
leitura e a escrita estão relacionadas às questões de poder, de conhecimento, de renda em
nossa sociedade.
Os autores supracitados ainda defendem que as pessoas de menor acesso aos novos
letramentos são aquelas de menor participação ativa na esfera política, esses autores
questionam se isso é consequência de esses cidadãos deterem pouco poder por serem menos
letrados, ou se são menos letrados por aterem menor poder. Essas são indagações que não
apresentam fácil resolução, contudo, não pretendemos resolvê-las nesse estudo. De acordo
com Takaki (2012):
[...] Mais do que tentar responder a essas perguntas, os projetos sobre novos
letramentos propõem que estes cidadãos das próprias escolas tenham uma prática
pedagógica de leitura que rompa com: 1) os legados coloniais europeizantes; 2) com
positivismos e binarismos centrados na rigidez de dominante e dominado; 3) com a
crença do sujeito uno e passivo; 4) barreiras outras que os impeçam de promover
mudanças coletivas no nível individual, contagiando, assim, as esferas públicas
(TAKAKI, 2012, p. 46).

Nas colocações da autora, observamos que as práticas pedagógicas para os novos
letramentos demandam atitudes de rompimento com tradicionalismos que concebem o uso da
língua apenas de modo formal, estrutural e que são incorporadas aos processos de
Letramentos. E isso impossibilita a realização de práticas letradas que incorporem o uso
cultural da língua tanto em textos nos quais os cidadãos-estudantes já dominam (aqueles
advindos da periferia, por exemplo) quanto os que ainda não dominam (os textos formais que
circulam em grupos de maior prestígio socioculturais). Assim, entender o uso da língua e dos
diferentes sistemas de produção de sentido dos textos como práticas de liberdade e de
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conquista social e de poder são fundamentais para uma educação voltada para a cidadania
plena dos alunos (principalmente os da periferia).
Desse modo, ampliar a cultura popular (as práticas periféricas de manifestações
culturais) dentro da realidade escolar e torná-la significativa e fonte de conhecimentos, numa
relação dialógica entre o local e o global, fortalece as práticas sociais da língua nos processos
de leitura e escrita. De acordo com Barton e Hamilton (2000) a Teoria Social do Letramento
(TSL) tem a finalidade de compreender os aspectos dos Letramentos nos usos da leitura e da
escrita em contextos situados, considerando-os como prática social em que estão envolvidas
questões ideológicas e disputas hegemônicas e a tentativa de quebra de velhos hábitos de
ensino.
Os estudos sobre os novos Letramentos como práticas sociais situadas têm avançado
sucessivamente. São muitas as pesquisas sobre o assunto, tanto no âmbito dos discursos
pedagógicos, das práticas de ensino Kleiman (2001, 2005, 2008), Silva (2007); Signorini
(2006, 2007) quanto em concepções sobre as identidades sociais e suas construções Moita
Lopes (2002, 2005). Por isso, consideramos pertinente reproduzir nesse estudo as seis
asserções que Barton e Hamilton (2000) desenvolveram para caracterizar os Letramentos
como uma teoria social:
1) Letramento é melhor compreendido como um conjunto de práticas sociais: estas
inferidas de eventos que são mediados por textos escritos;
2) Existem diferentes letramentos, associados a diferentes domínios da vida;
3) As práticas de letramento são padronizadas pelas instituições sociais e relações de
poder, e alguns letramentos são mais dominantes, visíveis e influentes do que outros.
4) As práticas de letramento têm um propósito e estão firmadas em metas sociais
mais amplas e nas práticas culturais.
5) O letramento é historicamente situado;
6) As práticas de letramento mudam e novas práticas são frequentemente adquiridas
por meio de processos de aprendizagem informal e de produção de sentido
(BARTON E HAMILTON, 2000 apud. CARVALHO, 2006, p. 26-27)

Destacando essas asserções dos autores sobre a função dos Letramentos, no qual
asseguram que “existem diferentes letramentos associados a diferentes esferas da vida”
(Barton e Hamilton, 2000, p. 8), podemos exemplificar dessa forma que o Letramento que
aparece nas atividades sociais de uma família não é o mesmo produzido nas instituições mais
formais como a escola, o trabalho, a igreja, por exemplo. Algumas práticas são mais
predominantes, umas exercem mais influências que outras, pois são estabelecidas conforme as
instituições às quais pertencem e das relações de poder que emanam dos indivíduos que estão
vinculados a essas práticas. É imprescindível, portanto, compreendermos que os Letramentos,
e suas novas acepções, são determinados por meio dos propósitos socioculturais aos quais
estão veiculados e servem. Nesse sentido, destacamos que é função da escola tematizar os
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Letramentos que os alunos já dominam e levá-los da lidar com Letramentos que não fazem
parte de seu universo sociocultural.
Em estudos realizados por Bruce (1993, 1997) sobre inovação e mudança social em
práticas de Letramentos, esse autor fez uma espécie de levantamento de resultados de vários
trabalhos que relacionam o tema Letramento aos contextos educacionais, identificando que
“diferentes tecnologias participam intimamente da construção das práticas de letramento, pois
estão vinculadas à materialização, reprodução e distribuição dos textos e aos processos
interpretativos” (Signorini, 2007, p. 217-218). E de acordo com Signorini (2007, p. 218):
[...] as práticas de letramento são por ele descritas como práticas sociotécnicas, em
que se verificam complexos amálgamas de tecnologia e outras práticas
socioculturais, como no caso tanto da leitura de livros quanto da leitura na tela do
computador, por exemplo. E como práticas sociotécnicas, as práticas de letramento
estão sempre em processo de transformação (SIGNORINI, 2007, p. 218).

O termo “sociotécnica” (Bruce, 1993, 1997, apud Signorini, 2007) conduz o
Letramento ao espaço de uma prática social, não tecnicista, mas preocupado com questões
acadêmico-científicas, de técnicas metodológicas que proporcionem aos processos de
letramentos bases epistemológicos no trato com a língua e suas acepções, em seus contextos
de ensino. Entendemos que essas “sociotécnicas” fazem eclodir uma revisão mais profunda
sobre os instrumentos, suportes para a leitura e a escrita, em termos do que apreendemos
como material que deve circular em sala de aula e com progressivos diálogos com outras
linguagens.
Conforme exposto anteriormente, as discussões sobre as práticas de Letramento nas
últimas três décadas foram acaloradas, profícuas e resultaram em concepções mais elaboradas
sobre esses processos (com enfoque mais aguçado para um ou outro ponto sobre o
Letramento) cujas teorias tentam explicar e atender às novas demandas sociais, propondo e
refletindo sobre as atividades letradas que ultrapassam as visões sobre homogeneidade da
língua e da cultura dentro da sala de aula.
Finalizadas estas considerações, passamos a discutir, na seção seguinte, os aspectos
das principais teorias nas práticas de Letramentos e suas especificidades, em suas
contextualizações. Acreditamos ser pertinente destacar as contribuições dessas perspectivas
teóricas para o desenvolvimento da nossa investigação. Destacamos, portanto, as abordagens
sobre os Letramentos Críticos (LC), os Letramentos Digitais e os Letramentos Visuais para a
concepção mais articulada sobre os Multiletramentos e suas práticas de ensino.
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1.2 Os Letramentos Críticos (LC)
O termo ‘letramento crítico’ (LC) é oriundo da tradução do inglês critical literacy
(LUKE e FREEBODY, 1997; MENEZES DE SOUZA e ANDREOTTI, 2008) e de acordo
com Quirino de Souza (2012, p. 33), é “utilizado para designar um processo de letramento
baseado em reflexão crítica e construção de sentidos”. Takaki (2012, p. 40) afirma que o
Letramento Crítico sofreu fortes influências da tradição neoliberal, tendo como ponto de
partida a complexidade do mundo e as exigências de leituras críticas focalizadas na
“decodificação de sentidos pelos leitores”; a investigação pelas intenções do autor por meio
de “lentes racionais”; o uso de “linguagem objetiva conectada a uma realidade ordenada e
transparente”; criticidade e disposição para a distinção entre o que é opinião e o que é fato; o
cuidado com a “suspensão de julgamento até que evidências textuais fossem detectadas”; a
ponderação sobre o que seria arbitrário, usado como alusão interpretativa; a “crença na ideia
de uma interpretação correta e uma errada”, dentre outros aspectos que em conjunto permitem
a efetiva leitura/Letramento Crítico.
Ainda de acordo com essa última autora, outra perspectiva sobre o LC é sua estreita
relação com algumas características da pedagogia crítica freireana e da teoria crítica social
que, segundo a autora (TAKAKI, 2012, p. 40) fez com que a utilização desse termo se
aproximasse de questões como: “alívio do sofrimento dos oprimidos; crítica aos problemas
sociopolíticos; alternativas para uma sociedade mais justa”. Questões estas que atribuíam aos
Letramentos críticos um compromisso com posturas políticas baseadas nas dimensões das
teorias sobre o empoderamento social1. Para Baynham (1995) o LC propõe uma atitude
compromissada com questões problemáticas sobre as práticas sociais da linguagem, além
disso, o autor destaca:
O letramento crítico necessariamente implica em operacionalizar sobre nível da
linguagem como prática social; ela envolve identificar o que é problemático, não
aceitando a versão tida como garantida. Ela envolve perguntar “por quê?”. Isto
também quer dizer que, como prática social, o letramento crítico não existe em um
vacum, mas é expresso ou realizado no processo social (BAYNHAM, 1995, p.24).

1

A definição de empoderamento é próxima da noção de autonomia, pois se refere à capacidade de os indivíduos
e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem respeito, escolher, enfim, entre cursos de ação
alternativos em múltiplas esferas – política, econômica, cultural, psicológica, entre outras. Desse modo, trata-se
de um atributo, mas também de um processo pelo qual se aufere poder e liberdades negativas e positivas. Podese, então, pensar o empoderamento como resultante de processos políticos no âmbito dos indivíduos e grupos
(HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p. 486).
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Ainda para Baynham (1995) o LC torna-se um instrumento eficaz para desenvolver o
pensamento crítico uma vez que o uso da língua é uma poderosa forma de prática social.
Nesse sentido, as instituições e organizações sociais são sustentadas e reproduzidas por meio
da linguagem e de sua multiplicidade em evidência nas esferas sociais, tornando-se o meio
pelo qual o ser humano se apresenta e intervém nas ordens sociais. O LC pode desenvolver
uma consciência crítica dos propósitos sociais e dos interesses a que os mesmos servem, daí
que apresentamos a proposta desse letramento como importante prática de ensino2 da língua.
Conforme Mattos e Valério (2011) o uso da língua comporta ideologias, posições sóciohistóricas, que estão em constante processo de significações e por isso assume uma função de
mediar liberdades e possibilitar mobilidades dentro das dinâmicas e das estruturas sociais:
[...] No LC a língua assume um caráter libertador, pois é por intermédio do controle
e da crítica aos significados imbuídos no discurso e pela criação de um discurso
alternativo que se daria a construção do cidadão consciente [...] no letramento
crítico, ele aprende língua (materna e / ou estrangeira) para transformar a si mesmo e
a sociedade, se assim lhe convier. [...] a língua, [...] é, em última análise, um
instrumento de poder e de transformação social (MATTOS e VALÉRIO, 2011, p.
139).

Na prática dos LC a postura ativa com relação à língua é o grande objetivo no
processo de ensino e aprendizagem, principalmente da leitura e da escrita.

Pois essa

perspectiva representa na escola uma prática de liberdade que possibilita a efetiva
transformação social e o estabelecimento crítico e consciente do sujeito.
Os LC são práticas de ensino com a linguagem textual baseada na reflexão crítica
sobre os conjuntos de posturas sociais (ideológicas, culturais, históricas) que transpassam a
produção/consumo (reprodução, reconstrução) dos diversos textos em circulação na sociedade
atual. A reflexão e o exercício dos LC se tornam possíveis mediantes à utilização da leitura e
da escrita como instrumentos de indagações sobre o mundo (o que é lido/escrito) no sentido
de transformar essas atividades em meios/mecanismos de autoconscientização para a
transformação social de si mesmo e também diante do outro (MATTOS, 2011; MATTOS e
VALÉRIO, 2011).
Em 2007, Menezes de Souza e Andreotti realizaram um trabalho específico em LC,
intitulado Open Spaces for Dialogue and Enquiry3 (Espaços Abertos para Diálogos e
Questionamentos) na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, no qual propuseram uma
2

Usamos essa expressão de acordo com Cereja (2005, p.55): como o conjunto de concepções e ações que
constituem a relação ensino-aprendizagem. Portanto, além de ser uma opção metodológica, a prática de ensino
envolve um conjunto de valores (ideologia) e de ações cotidianas que se traduzem em posturas e procedimentos,
tais como a definição ou a negociação de sentido na abordagem do texto [...].
3
Disponível em: <http://osdemethodology.org.uk.>.
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metodologia de ensino-aprendizagem voltada não para uma disciplina específica curricular,
mas podendo ser utilizada em várias áreas do conhecimento. Nesse trabalho o objetivo foi
sugerir de maneira reflexiva e crítica a construção de conhecimentos por meio de
questionamentos, pontuando as questões sociais de acordo com o lugar que o aprendiz
ocupava socialmente, como ele pensava, porque ele pensava desta forma, como pensaria se
estivesse em outra situação ou condição/classe social.
Segundo esses autores, os resultados desse trabalho foram evidenciados por meio de
um processo de aprendizagem significativa. Em outros termos, foi constatada uma
participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, incremento das habilidades
comunicativas de modo positivo e respeito a si mesmo e aos colegas e professores, o que
suscitou maior autocontrole e capacidade para lidar com questões complexas, como o
bullying4, dentro dos ambientes sociais (na escola, na rua, por exemplo).
No âmbito das discussões sobre os LC ainda cabe destacar alguns pontos crucias para
a construção das práticas baseadas nos LC: o “protagonismo do aprendiz” que se torna
condutor de seu próprio aprendizado na medida em que o sujeito passa a ser o responsável
pela sistematização e internalização dos conhecimentos adquiridos; a valorização da dimensão
heterogênea das culturas, das comunidades que constroem a diversidade e a variedade
linguística cujo material possibilita a expressão e a socialização das identidades; o trabalho
com

os

gêneros

textuais

partindo

das

concepções

híbridas,

responsáveis

pelas

multimodalidades do uso da linguagem. A utilização desses textos “deve permitir ao aluno
compreender a ideologia e as regras socioculturais, discursivas e linguísticas de diferentes
substratos sociais em diversas situações” Mattos; Valério (2011, p. 145).
Dentre outras questões abordadas utilizadas nesse estudo para ampliar a noção que os
Letramentos ganham de acordo com o modo pelo qual é circunscrito (a crítica, os suportes
digitais, as leituras imagéticas, estes dois últimos estudaremos nas próximas seções)
finalizamos esta seção em concordância com Motta (2008, p. 15), que concebe o LC como
forma de engajar o aluno em atividades críticas por meio do uso das linguagens (oral, escrita,
visual, corporal), “utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das
representações presentes nos discursos e das implicações que isto pode trazer para o indivíduo
em sua vida e comunidade”.

4

Bullying é uma situação caracterizada por atos agressivos verbais ou físicos de maneira repetitiva por parte de
um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo inglês refere-se ao verbo “ameaçar, intimidar”.
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Corroboramos também com as ideias de Takaki (2012, p. 59) quando diz que “o
letramento crítico assume um compromisso social: analisar como uma sociedade se
transforma, os motivos pelos quais ela se transforma, visando, assim, a uma formação e
participação ativa do cidadão em seu meio”; e ressaltamos a importância das publicações
como as de Monte Mór (2010) e Menezes de Souza e Andreotti (2007), que difundem a
relevância dos trabalhos de LC como prática de leitura empenhada com a ampliação das
perspectivas dos alunos e em constantes relações com as linguagens emergentes nos meios
digitais e suas múltiplas modalidades de leitura e escrita que reinventam a comunicação e a
experiência humana no uso da língua e na produção de conhecimentos. Uma dessas
reinvenções das interações entre os sujeitos é, sem dúvida, mediada pelos suportes digitais e
são os tipos de Letramentos existentes neles que trabalharemos a seguir.

1.3 Os Letramentos Digitais
Além do termo, do conceito e das teorias sobre LC já discutidos nesta pesquisa,
consideramos também, para o entendimento sobre Letramentos, neste trabalho, o conceito de
Letramentos digitais, que integra juntamente com o letramento visual e literário, as principais
bases teóricas que avaliamos de grande importância para a composição de práticas de ensino
multiletradas.
As implicações no campo do ensino e aprendizagem de línguas, tendo como
incremento de ações a mediação tecnológica, principalmente os recursos da internet, suscitam
uma ampla dimensão de debates que visam refletir e sugerir práticas de ensino adequadas e
efetivas para a aprendizagem de línguas (PAIVA, 2013). Nesse aspecto, a prática da
linguagem nos ambientes webs e nos meios tecnológicos visa compreender e problematizar
suas potencialidades no que se refere especificamente à leitura, à escrita, à produção e
recepção dos hipertextos, dentre outras questões que envolvem as atividades linguísticas no
âmbito do uso da língua e de seus letramentos.
Contudo, é preciso apontar que as práticas de ensino mediadas pelas TICs ainda
encontram algumas resistências por parte dos professores e/ou problemas estruturais
referentes aos recursos físicos disponibilizados na escola. Como afirmam Ferreira Santos,
Beato e Aragão:
O uso das TICs nas escolas enfrenta várias barreiras, dentre elas uma aversão à
mudança que impossibilita a plena integração das novas tecnologias no contexto
escolar. Essa resistência pode partir do professor ou da escola, no primeiro, pode ser
por falta de interesse em mudar sua prática de ensino, insistindo em continuar com o
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método tradicional, e no segundo porque, muitas vezes, as escolas têm dificuldades
de se reorganizar para promover a implementação de práticas pedagógicas
inovadoras (FERREIRA SANTOS; BEATO; ARAGÃO, 2011, p. 05).

Assim, a efetiva incorporação do uso das TICs como ferramentas de mediação no
ensino e aprendizagem é um desafio constante na realidade escolar. Quando dimensionado
para o ensino e aprendizagem de línguas as TICs são, muitas vezes, apresentadas sem uma
devida preocupação com as propostas de Letramentos e Multiletramentos (SAMPAIO e
LEITE, 2001). Apoiamo-nos na perspectiva desses autores e com as determinações das
OCEM (BRASIL, 2008)5 sobre a inclusão digital, no qual o uso das novas tecnologias de
modo contextualizado, unida à reflexão crítica e ao reconhecimento dos diversos tipos de
linguagens e códigos que são utilizados no mundo ‘virtual’ possibilita o devido Letramento
Digital com a finalidade de desenvolver as habilidades de leitura e escrita como práticas
sociais situadas, como postula Moita Lopes (2010):
Mas como entender os novos letramentos digitais como práticas sociais situadas?
Justamente por que tais letramentos envolvem a participação colaborativa de atores
sociais localizados sócio-histórico-culturalmente na construção conjunta de
significados, mediada por instrumentos multisemióticos (textos, imagens, vídeos,
sons etc.), em comunidades de práticas no mundo digital [...] (MOITA LOPES,
2010, p. 398).

Observamos que para Moita Lopes (2010) os letramentos digitais são práticas sociais
situadas de acordo com o modo pelo qual utilizamos os suportes tecnológicos disponíveis na
“tela” do computador. Acrescentamos ainda a esse contexto, conforme os atuais recursos
computacionais disponíveis, os tablets, celulares e outras tecnologias digitais que fomentam a
produção de leitura e escrita voltadas para a produção de significados, construção de sentidos
e interação por meio dos diferentes textos, o que sugere Buzato (2009) ao postular que os
letramentos digitais são formas de apropriação tecnológica, negociação, transformação e
difusão de conhecimentos, de códigos, de sentidos imersos em culturas híbridas, criativas.
Segundo esse autor:
Os novos letramentos/letramentos digitais são particularmente importantes para
pensarmos em apropriação tecnológica com vistas a transformações sociais, porque
eles habilitam [...] uma nova mentalidade que enfatiza a participação, em detrimento
da publicação editorial, o conhecimento (técnico) distribuído em lugar do
conhecimento (técnico) centralizado, a partilha de conteúdos em vez da propriedade
intelectual privada, a experimentação em oposição à normatização, enfim, a troca
colaborativa, a quebra de regras criativas e o hibridismo em lugar da difusão de
conteúdos, do policiamento e da pureza (BUZATO, 2009, p. 2).

5

Sigla para Orientações Curriculares para o Ensino Médio
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Os ganhos sociais e educacionais de tal enfoque sobre os Letramentos Digitais,
conforme aponta Buzato (2009), estão relacionados com a compreensão das práticas sociais
situadas como um processo de colaboração, de coprodução e participação dos diferentes
sujeitos e suas linguagens, seus modos de intervir na sociedade por meio dos textos, como
lugares de ativismos, espaços de criatividades e de interação com o outro (MOITA LOPES,
2010). Além disso, Buzato (2009) defende que ao refletir sobre os letramentos digitais
podemos dizer que esses Letramentos representam um dos maiores desafios para as práticas
de ensino, pois, requerem uma disposição para o uso das novas tecnologias por parte dos
professores; uma mudança de postura diante da aplicação dos instrumentos/ferramentas
tecnológicas por meio da contextualização e da ressignificação desses meios, haja vista que
ainda existe a exclusão digital e muitos alunos não dispõem desses recursos em casa. E há
casos em que os alunos sabem mais do que os próprios professores, como o caso da escola
investigada nesta pesquisa.
A partir dessas duas realidades, nota-se, na prática o que Paiva (2013) postula sobre os
desafios na formação do professor para o uso das novas tecnologias, ressaltando uma série de
benefícios na utilização das TICs para o desenvolvimento das habilidades do cidadão no
século XXI, principalmente no campo educacional, entre elas encontram-se: a ampliação do
acesso a variadas práticas educativas; a criação de comunidades virtuais de ensino e
aprendizagem com focos específicos; a inclusão social e o incremento no aprendizado por
meio dos variados suportes eletrônicos.
Esses aspectos possibilitam o engajamento dos aprendizes na criação de conteúdos;
maior desenvolvimento da autonomia do aluno através de uma instrução diferenciada e a
ampliação do tempo diário de estudos. Embora saibamos da importância da mediação
tecnológica para o ensino e aprendizagem nas diversas disciplinas escolares, Paiva (2013)
afirma que são insuficientes os projetos para atender às demandas existentes na formação do
professor para práticas de ensino mediadas pelas múltiplas tecnologias com focos nos
Multiletramentos. De acordo com essa autora:
Os projetos de formação de professores em nossas universidades ainda não atendem
ao inciso VI do art. 2º, da Resolução sobre formação de professores. O que vemos
são ações isoladas e iniciativas de alguns profissionais que adotam a tecnologia em
suas práticas pedagógicas e empreendem ações de difusão. Isso não acontece apenas
no Brasil e parece ser um fenômeno mundial [...] (PAIVA, 2013, p. 215).

Essa apropriação tecnológica discutida tanto por Buzato (2009) quanto por Paiva
(2013) com relação ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação, possui um
aspecto preponderante que é a inclusão digital por meio do Letramento Digital. Essa prática
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social voltada para a apropriação tecnológica contextualizada torna-se um desafio emergente
no ensino de línguas e é fundamental para o fomento efetivo dos Multiletramentos na sala de
aula, pois requer um trabalho crítico, reflexivo, inclusivo, baseado nas múltiplas linguagens
digitais (os textos multimodais, hipermidiáticos) e as questões da globalização (relação entre o
local e o global, por exemplo) incluindo as relações ideológicas, de poder que permeiam a
produção e a circulação dos textos, principalmente em meios digitais (internet, softwares), e
constituem assim processos de práticas de letramentos múltiplos. De acordo com a OCEM-LE
(BRASIL, 2008, p.95):
Entendemos que a proposta de inclusão digital remete [...] que um projeto de
inclusão poderá aumentar o sentimento de exclusão se considerar o usuário apenas
como um consumidor dessa linguagem em vez de lhe abrir oportunidade de
compreensão do seu papel também de produtor dessa linguagem. [...] Nas propostas
de inclusão digital, é necessário realizar uma crítica sobre os efeitos da globalização,
uma discussão sobre os valores daquilo que é “global” e daquilo que é “local”
(OCEM-LE, 2008, p.95).

Nesse âmbito das tecnologias digitais e a inclusão, as OCEM-LE (2008) ressaltam a
importância da participação ativa dos alunos na construção das práticas de letramento digital,
no qual o estudante não é apenas um consumidor de informações via web ou um manipulador
dos suportes tecnológicos (computador, celular, por exemplo), mas um produtor dentro desses
meios através da confecção de textos críticos, multimodais, contextualizados, como também
da difusão desses textos nos ambientes virtuais a fim de estabelecer diálogos e a prática da
cidadania. Sendo assim, concordamos que os letramentos digitais defendidos tanto por autores
brasileiros Buzato (2009); Paiva (2013) quanto por estrangeiros (Lankshear, Snyder e Green,
2000), além de serem práticas sociais situadas necessárias ao ensino e aprendizagem de
línguas que contribuem para a formação crítica dos alunos, também tornam-se processos de
inclusão digital mediante a efetiva participação dos estudantes na construção e difusão de
conhecimentos no mundo virtual, por meio da leitura, da escrita, da difusão e recepção dos
hipertextos e suas possibilidades de práticas linguísticas, como abordaremos na próximas
subseção.

1.3.1 Os Hipertexto e Textualidade
Os estudos acerca do Hipertexto surgiram a partir dos avanços tecnológicos,
principalmente nos setores da informação. De acordo com Santaella (2008) a história do
hipertexto e da hipermídia está atrelada à da tecnologia e nos possibilitou elaborar suportes
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com particularidades específicas do hiperespaço, dentre elas o armazenamento de informações
e recuperação de textos. Atualmente, as pesquisas acerca do hipertexto consideram todas as
características, isto é, o estilo, a configuração técnica, a memória, o uso dos mecanismos
textuais e discursivos, a relação entre os links, dentre outras.
Mas, ainda conforme Santaella (2008), o hipertexto apresenta alguns traços
definidores, dentre os quais citamos: o caráter não linear; a topologia; a multilinearidade;
redicularidade e a manipulação. Além disso, os internautas são bombardeados a todo instante
por inúmeras linguagens que contribuem para a composição dos gêneros textuais da era
digital, isto é, os aspectos textuais e discursivos.
Assim, os links, as páginas, os e-mails, os blogs, dentre outros comportam vários
mecanismos linguísticos e exigem dos usuários a compreensão e a leitura dos indícios que os
conduzem a entender os textos, os jogos, bater um papo, fechar algum negócio, enviar uma
solicitação de emprego ou realizar uma entrevista. Segundo Coscarelli (2007) a utilização do
editor de texto, do corretor ortográfico, do dicionário on-line, bem como o ato de enviar e
receber e-mail e cartões virtuais são ferramentas que pertencem ao universo linguístico dos
Letramentos, ou melhor, do Multiletramento e o acesso a leitura e escrita multimodais.
Essa gama de recursos fornecidos pelo ambiente virtual e que caracterizam os gêneros
textuais digitais exigem dos usuários competências leitora, escrita, motora e técnica.
Conforme Marcuschi (2005, p.199-200),
De maneira geral, a comunicação mediada por computador abrange todos os
formatos de comunicação e os respectivos gêneros que emergem nesse contexto. A
relevância de se tratar desses gêneros textuais reside em pelo menos quatros
aspectos: (1) são gêneros em franco desenvolvimento e fase de fixação com uso cada
vez mais generalizado; (2) apresentam peculiaridades formais próprias, não obstante
terem contrapartes em gêneros prévios; (3) oferecem a possibilidade de se rever
alguns conceitos tradicionais a respeito da textualidade; (4) mudam sensivelmente
nossa relação com a oralidade e a escrita, o que nos obriga a repensá-lo.

Assim, a chamada era digital apresenta ao universo de ensino e aprendizagem de
línguas uma série de opções no que se referem às praticas de leitura e escrita e aos
mecanismos de textualidade. Isso porque o trabalho com os gêneros textuais digitais exige dos
docentes o conhecimento da estrutura textual e discursiva, bem como dos aspectos técnicos,
além de salas preparadas para o ensino. Esse conhecimento contribui para que os alunos
compreendam a diferença entre a leitura de textos impressos e digitais, pois com o impresso o
leitor limita-se a um único texto, mas o acesso ao texto digital possibilita o leitor a transitar
por outros textos, entrecruzar e reunir informações.
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O texto eletrônico constitui de uma mobilidade, flexibilidade, abertura, passível de
recorte, recomposição, extensão e edição. Essas ações são desencadeadas pelos falantes e,
reiterando o que já dissemos antes, exige dos usuários dos gêneros textuais digitais a
compreensão e apreensão das particularidades do Multiletramento, bem como, o
conhecimento linguístico, textual e enciclopédico, pois um único texto permite inúmeras
possibilidades de interpretação e para descobri-las são necessários desenvolver esses
conhecimentos associados às estratégias de leitura. De acordo com Marcuschi (2005, p.193),
o que permite que o leitor defina seus caminhos de leitura e os percorra.
Além disso, Santaella (2008, p.56) nos traz a seguinte afirmação:
O hipertexto é eminentemente interativo. O leitor não pode usá-lo de modo reativo
ou passivo. Ao final de cada página ou tela, é preciso escolher para onde seguir. É o
usuário que determina que informação deve ser vista, em que sequência ela deve ser
vista e por quanto tempo. Quanto maior a interatividade, mais profunda será a
experiência de imersão do leitor, imersão que se expressa na sua concentração,
atenção e compreensão da informação.

Isto quer dizer que o leitor precisa estar atento e fazer as escolhas dos links que serão
acessados. Certamente essa escolha está associada ao interesse do leitor, ao conhecimento
prévio sobre as ferramentas e ao ensejo de visitar universos digitais desconhecidos. A busca e
os caminhos acessados imergem os leitores em experiências de leituras e escritas que aguçam
competências de decodificação, inferência, raciocínio lógico e técnicas capazes de inseri-los
na cultura digital e permiti-los ocupar o lugar de “letrados digitais”. Conforme Santaella
(2008, p.57) “em um hiperespaço, como a interface de um computador, a informação está
armazenada virtualmente e só se materializa quando acessada pelo usuário”.
Essa interatividade também proporciona ao leitor circular através dos vários gêneros,
aprender a usar mecanismos textuais, a exemplo de vocativos, tipologias narrativas,
descritivas e argumentativas, marcadores discursivos, estabelecer funções discursivas para os
itens morfológicos, sintáticos e semânticos, dentre outras. Desse modo, o leitor terá não só a
experiência com objetos de leitura, mas também desenvolverá a capacidade de deduzir e
explorar o que pode haver de híbrido e reconhecível em cada gênero, tipologia e suportes, e,
assim, manipulá-lo com propriedade. Por ser uma modalidade de leitura e escrita multimodal,
pois o texto é “aberto” e permite a manipulação dos hiperlinks por parte do leitor. Dessa
forma, esse pode se apoderar dos dados ali disponíveis, combiná-los e interagir com o texto.
Essas ações transitam nas esferas cognitivas, enciclopédicas e sociais.
Acreditamos que trabalhar em sala de aula a partir da leitura e escrita multimodal, na
perspectiva dos gêneros textuais digitais e suas configurações técnicas, linguísticas e
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discursivas, certamente, os alunos desenvolverão as diversas competências e será um discente
de leitura e escrita crítica e reflexiva, como ressalta Santaella (2008, p.146):
Para que a leitura alcance a compreensão do texto deve ser feita de forma crítica,
perceptiva e ter relação entre o texto decodificado e o contexto em que o sujeito está
inserido. A criticidade se constitui e constitui o sujeito num processo contínuo, ou
seja, a tão relevante prática da leitura crítica constrói no sujeito o entendimento ou
compreensão de que o ato não se esgota simplesmente na decodificação (pura) das
palavras [...] (SANTAELLA (2008, p.146).

Assim, a leitura e a escrita são alcançadas pelo trabalho com textos de modo crítico,
ou seja, é por meio de práticas sociais e culturais imersas em processos de leitura e escrita
letradas que o sujeito constrói e vivencia o mundo, transformando-o através da linguagem e
da língua no contínuo processo de atividades. Essas atividades que são produzidas nas
variadas esferas da vida (família, escola, trabalho, igreja) são formas de interação que mediam
a comunicação e fazem com que o ser humano se realize socialmente, politicamente,
culturalmente.
Portanto, esses processos de ensino que articulados com as múltiplas dimensões dos
textos produzem aprendizagens significativas na prática da leitura e da escrita, que além de se
realizarem na cultura da escrita ganham cada vez mais lugar na cultura da imagem, do visual
na contemporaneidade. O exercício dos Letramentos Digitais disponibilizam práticas de
leitura e escrita que afirmam a importância do imagético no uso da língua e das linguagens em
sociedade e cujas práticas de ensino devem estar atreladas aos aspectos dessa cultura da
imagem, é o que abordaremos na próxima seção.

1.4 Os Letramentos Visuais
A popularização da imagem como meio de comunicação é um fenômeno que se
expandiu e tornou-se uma prática comum no mundo globalizado integrando as diferentes
linguagens e servindo como formas de enunciados nos processos semióticos de compreensão
e produção dos variados textos em circulação na sociedade. A linguagem visual nas últimas
décadas do século XX e início do século XXI ganhou proporções de impacto significativo nos
meios de comunicação, tanto nos de suportes impressos (livros, revistas, jornais) quanto nos
digitais (softwares, internet, por meio dos variados ambientes virtuais e seus gêneros), além
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de ser um dos principais recursos utilizados pelos meios de produção cultural (teatro, cinema
e televisão) com propósitos comunicativos6.
Nesse sentido, a propagação e o incremento dos recursos virtuais no cotidiano das
pessoas em suas práticas linguísticas, socialmente contextualizadas têm fomentado pesquisas
e debates sobre a importância da leitura visual na contemporaneidade. Contudo, no Brasil
ainda há muito que ser pesquisado sobre o letramento visual dentro da perspectiva dos
multiletramentos, percebemos, portanto, a necessidade de explorar alguns pontos importantes
desse tipo de letramento a fim de elucidar essa importante prática de ensino da língua no
âmbito da leitura e interpretação de textos (verbais e visuais).
Os Letramentos Visuais são formas de leitura e escrita que ultrapassam o que está
meramente escrito, ou seja, transcende a perspectiva do texto verbal para o campo pictórico,
imagético em uma construção linguística semiótica e discursiva voltada para a articulação de
mensagens e para o entendimento do leitor. Nessa direção, a leitura e a produção textuais são
postas em função da junção entre a escrita e a imagem para compor a mensagem do texto. De
acordo com Dionísio (2006) para a compreensão dessa articulação entre o plano verbal e o
imagético é necessário o desenvolvimento da competência leitora visual, ou seja, para a
realização da leitura do texto imagético e consequentemente a construção e extração de
sentidos a partir dele é imprescindível o letramento visual. É importante ressaltarmos que esse
tipo de prática social situada da leitura não é um fenômeno da sociedade globalizada, pois,
desde o período Paleolítico Superior (40.000 A.C) o ser humano já registrava sua existência
através das imagens, o que pode ser verificado nas pinturas rupestres.
Dessa forma, acreditamos que a linguagem visual acompanha o modo de ser da
humanidade desde os primórdios e que, com a evolução dos recursos tecnológicos,
principalmente, com o advento da internet e a popularização dos instrumentos que produzem
fotos e vídeos (câmeras digitais, celulares, tablets) o homem passou a viver em uma sociedade
da imagem hipermidiática (JAMESON, 2000), no qual o texto verbo-visual passou a ser
utilizado nos diversos gêneros discursivos e textuais em circulação (impresso, digital) e nas
práticas de leitura e escrita, as mais diversas possíveis. Nas esferas sociais, as linguagens são
constituídas por uma diversidade de fontes, códigos, signos, símbolos que dinamicamente
provocam a ressignificação das práticas da língua, do uso dos enunciados e das palavras, e

6

Essa noção, segundo Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012, p. 232-233): “[...] apresenta- se como um dos conceitos
centrais para a compreensão da construção, interpretação e uso dos gêneros, mesmo quando nem todos os
estudiosos se utilizam dessa terminologia”.
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nessa dimensão as imagens compõem textos multimodais7, isto é, construções enunciativas
pautadas na diversidade tanto visual (cores, mapas, gráficos) quanto sonora, de movimento e
gestual, esses veiculados no ambiente virtual, produzindo os hipertextos, por exemplo,
(SILVINO, 2012). Deste modo, considerando os aspectos estruturais, imagens, cores,
formatos das práticas de Letramento visual que para Dionísio (2006) são materializados nos
meios de comunicação de massa e na literatura, o material visual é fundamental na
composição gráfica dos textos tanto no papel quanto na tela do computador, tablet, celular,
dentre outros.
É nessa dimensão de produção, circulação e recepção cotidiana das imagens integradas
com a linguagem escrita, que o ensino e a aprendizagem da língua ganha consideravelmente
lugar. Esse espaço serve para promover a leitura visual como importante meio de formação
para a cidadania e o desenvolvimento da visão crítica com vistas ao entendimento, reflexão
das questões ideológicas, de poder e até mesmo sobre as desigualdades sociais, haja vista que,
as imagens, os gestos circulam nos meios de comunicação de massa impactando
cotidianamente nossas ações, nossos modos de pensar e agir. Assim produzindo interações
sociais situadas de acordo com as mediações tecnológicas às quais estão atreladas e são
veiculadas (revistas, jornais, livros didáticos, softwares, sites, redes sociais) como
apresentamos nas figuras8que seguem no intuito de ilustrar e contextualizar a teoria que
apresentamos nesta seção.

Figura 1 – Capa da revista Época datada de 5 de setembro de 2011.
Disponível em:< http://osinimigosdorei3.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html>. Acesso em: 17/09/2013.

7

O texto multimodal é aquele cujo significado se realiza por mais de um código semiótico, Kress & Van
Leeuwen (1996).
8
Figuras utilizadas em uma aula por uma das professoras participantes desta pesquisa.

36

Figura 2 – Comparação ataques violentos EUA X Palestinos.
Disponível em:< http://osinimigosdorei3.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html>. Acesso em: 17/09/2013.

Figura 3 – 11 de setembro: Bombeiros hasteiam a bandeira norte-americana após o maior ataque terrorista
registrado contra os EUA. Nova Iorque, EUA, 11/09/2001. Foto: Thomas E. Franklin/AP. Disponível em:
<http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/imagens-da-decada/>. Acesso em: 17/09/2013.
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Figura 4 – One in Four Americans Say Lives Permanently Changed by 9/11.
Disponível em:< http://www.gallup.com/poll/149366/one-four-americans-say-lives-permanent ly-changed.aspx>
Acesso em: 17/09/2013.

Nas figuras apresentadas percebemos a diversidade de imagens que tratam de um
mesmo fato histórico, os atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001. A
linguagem visual se destaca nos enunciados compondo perspectivas diferentes sobre o
acontecido, em uma variedade de construção de sentidos possíveis, ou seja, permite leituras
diversas sobre o mesmo assunto, realizando um processo semiótico9de leitura de imagens (o
detalhamento do trabalho com as imagens apresentadas será descrito no capítulo de análise e
discussão dos resultados).
De acordo com o estudo de Kress e Van Leeuwen (1996), os sentidos construídos por
meio da leitura das linguagens, tanto verbais quanto virtuais, estão relacionados com os
valores locais de cada comunidade, de cada grupo que faz a leitura, ou seja, é uma prática
socialmente situada pela cultura local. Entendemos, portanto, que os processos semióticos de
leitura e interpretação de textos visuais e verbais, que integram as práticas de letramentos
veiculam-se aos aspectos da diversidade cultural e histórica de cada indivíduo, de cada leitor.
No ensino e aprendizagem de línguas a utilização de imagens como instrumento
pedagógico é fundamental para o fomento do letramento visual dos alunos. Um exemplo disso
9

A semiótica é a ciência que estuda os signos e todas as linguagens e acontecimentos culturais
como fenômenos produtores de significado; Ela lida com os conceitos, as ideias, estuda como estes
mecanismos de significação se processam natural e culturalmente, não reduz suas pesquisas ao
campo verbal, expandindo-o para qualquer sistema de signos – Artes visuais, Música, Fotografia,
Cinema, Moda, Gestos, Religião, entre outros.
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são os livros didáticos que já trazem uma variedade de textos visuais compondo juntamente
com o verbal, estratégias de aprendizagens que demandam a leitura visual e o trabalho com
análises no campo macrotextual, ou seja, levam em consideração os significados
socioculturais.
O Letramento visual torna-se uma prática de ensino que busca desenvolver a
habilidade de leitura por meio do entendimento e da produção de mensagens visuais. Nesse
âmbito, ler e interpretar imagens vai além da mera identificação dos elementos visuais
presentes na mensagem, requer a prática de leitura voltada para complexas interpretações e
apreensões das linguagens metafóricas, contextuais, filosóficas e psicológicas num diálogo
crítico, imaginativo, reflexivo sobre os diversos tipos de imagens.
Segundo Bamford (2009, apud Ferreira, 2012), práticas de ensino voltadas para o
desenvolvimento do Letramento visual permitem:
 Desenvolver o pensamento da habilidade crítica em relação às imagens;
 Melhorar as habilidades orais e escritas e o léxico, para que as pessoas possam falar e
escrever sobre as imagens;
 Integrar o letramento visual de uma forma transversal para todas as áreas do currículo;
 Encorajar os alunos a olharem as suposições que estão subjacentes nas imagens que
circundam entre as pessoas jovens;
 Encorajar os alunos a investigarem criticamente as imagens e analisarem e avaliarem
os valores inerentes contidos nas imagens (BAMFORD, 2009, apud FERREIRA,
2012, p. 205)

Nesta perspectiva, o autor chama a atenção para a importância de se trabalhar com
imagens no ensino das diversas disciplinas, assim o letramento visual passa a ser uma prática
didática atualizada, que funciona em total acordo com a dinâmica social da era da informação,
do imagético e do iconográfico, do bombardeio de posts de imagens nas redes sociais, dos
vídeos que circulam no youtube. A todo o momento a maioria da população se encontra
imersa em imagens diversas, emanadas dos gêneros, do uso social da língua e das linguagens.
Em suma, os letramentos visuais compõem a diversidade de práticas sociais situadas
no contexto de ensino e contribui para o efetivo exercício dos Multiletramentos, pois recriam
possibilidades de integração das diversas linguagens, principalmente nos contextos culturais.
Discutiremos com mais consistência a noção de Multiletramento na seção seguinte.
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1.5 Os Multiletramentos
Acreditamos que a necessidade de ensinar e aprender de modo multiletrado, constitui
um paradigma não só epistemológico, mas modos de pensar o ler e o escrever como práticas
de ensino que urge ser posta em exercício na contemporaneidade e em todos os segmentos da
educação formal. Haja vista que, as diversas práticas de construção de sentido que compõem
as manifestações sociais e culturais da sociedade contemporânea são modos de descobrir,
reconhecer, refletir, manipular e produzir textos, os mais variados possíveis com o intuito de
estabelecer comunicação e interação. O trabalho voltado para a dimensão dos
Multiletramentos pode ser direcionado a desenvolver atividades de ensino e aprendizagem
voltadas para o exercício da leitura e da escrita que atendam as diversas práticas sociais das
linguagens e dos textos em circulação, principalmente os de suportes virtuais, multimodais.
Nessa perspectiva da multiplicidade textual, dos gêneros, das linguagens sociais e
culturais que um grupo de pesquisadores, composto por Courtney Cazden, Bill Cope, Norman
Fairclough, entre outros, se reuniu para formar o New Group London, em 1994, na
Universidade de Queenslands (Austrália). Esse grupo foi formado com a finalidade de pensar
sobre os diferentes aspectos socioculturais das práticas de Letramentos, ou seja, dos modos de
ler e escrever que emergem das culturas heterogêneas, periféricas e, sobretudo digitais e
virtuais, propondo a necessidade de inclusão dos cidadãos nesse “novo mundo” com posturas
críticas voltadas para conscientização e valorização do lugar, do local diante da globalização.
Em contexto brasileiro, Rojo e Moura (2012) defendem a complexidade sobre o
Multiletramento, contextualizando-o numa dinâmica social e cultural que media semioses, e
possibilita a inserção de uma nova ética e estética. Para os autores:
Diferentemente do conceito de letramento (múltiplos), que não faz senão apontar
para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas
sociedades em geral, o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para
dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas
sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural
das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos
quais ela se informa e se comunica (ROJO e MOURA, 2012, p. 13).

Os autores ressaltam ainda sobre os Multiletramentos:
Diferentemente das mídias digitais anteriores (impressas e analógicas como a
fotografia, o cinema, o rádio e a TV pré-digitais), a mídia digital, por sua própria
natureza “tradutora” de outras linguagens para a linguagem dos dígitos binários e
por sua concepção fundante em rede (web), permite que o usuário (ou o
leitor/produtor de textos humano) interaja em vários níveis e com vários
interlocutores (interface, ferramentas, outros usuários, textos/discursos etc.) (ROJO
e MOURA, 2012, p. 23).
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Rojo e Moura (2012) elucidam os aspectos inerentes da vida social da maioria dos
indivíduos nas sociedades urbanas, para eles os processos múltiplos dos Letramentos,
principalmente os digitais, tornam-se práticas culturais relativizadas de acordo com as
necessidades de comunicação nas mais variadas formas e meios. Nesse contexto, ainda de
acordo com os estudiosos supracitados, os interlocutores produzem diferentes textos/discursos
que por meio da interação em diversos níveis se propagam, se entrelaçam e tornam-se usuais.
São esses diferentes usos que na diversidade sociocultural significam e (re) significam a
língua e seu material de aprendizado, enriquecendo, portanto, a prática docente do professor
de Língua Portuguesa.
Os Multiletramentos permitem a construção de sentidos a partir de múltiplos textos
(do linguístico aos extralinguísticos) que de forma multimodal possibilitam aprendizagens
contextualizadas e efetivas na prática cotidiana, Quirino de Sousa (2011) defende ainda que:
O aspecto operacional dos multiletramentos levanta questões fundamentais, como,
por exemplo, o fato de que, na maioria das vezes, os alunos conhecerão mais do que
os seus professores a respeito da navegação on line e do uso de programas de
computador, o que pode levar a uma certa insegurança por parte dos professores, os
quais também precisam ser multiletrados. [...] mudanças de paradigmas [...]
importância de que os professores façam uso das novas tecnologias em sua vida
cotidiana, mudando, assim, sua própria maneira de ser e estar no mundo (QUIRINO
DE SOUSA, 2011, p. 36).

Quirino de Sousa (2011) acrescenta questões que envolvem o papel do professor nesse
processo de Multiletramentos, haja vista que a prática de ensino deve estar em sintonia com as
práticas sociais de existências dos indivíduos, cuja sociedade à qual pertencem se organiza
por meio de múltiplos textos que se legitimam nas necessidades de multimodalização da
linguagem para a comunicação cotidiana.
Por fim, os Multiletramentos como práticas de ensino exigem professores com perfis
profissionais abertos às inovações tecnológicas e em constantes reflexões sobre suas próprias
práticas pedagógicas, conforme discussão de Aragão e Borba (2012) ao analisar o perfil do
professor de línguas na atualidade. Em suma, essas análises representam aspectos da
dimensão teórica e prática que compõe o fazer profissional e que estão entrelaçadas às ações
do professor diante das possibilidades dos Multiletramentos, fazendo de suas práticas de
ensino formas efetivas de Letramentos, os mais diversos possíveis para a aprendizagem e uso
da língua e de suas linguagens no cotidiano, tornando assim essas práticas instrumentos de
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cidadania e transformação social. A problematização sobre a práxis do professor, em sala de
aula, é nosso objeto nos próximos parágrafos da seção a seguir.

1.6 Práticas de ensino e o perfil do professor (multi) letrado
Os estudos sobre a prática docente, a formação de professores, a utilização das novas
tecnologias educacionais, os Letramentos e Multiletramentos estão em evidência,
principalmente no campo das pesquisas em LA. Alguns autores, dentre eles: Moita Lopes,
(2006); Rojo e Moura (2012); Athayde Júnior (2011) e Coracini (2006), Eckert-Hoff (2008),
se destacam nessa área, pois desenvolvem trabalhos importantes, que de modo transdisciplinar
dinamizam as perspectivas de compreensão das questões culturais que envolvem a dimensão
da prática do ensino e suas relações com a linguagem.
No cotidiano escolar, os espaços da sala de aula se apresentam como ambientes de
culturas diversas onde sujeitos diferentes tentam se afirmar: o aluno, o professor, o
coordenador pedagógico, o articulador de área e os outros segmentos da comunidade escolar
buscam e produzem práticas diferentes, contextualizadas, resultantes de experiências diversas.
Nesse campo de construções sociais que são processadas constantemente, os sujeitos
envolvidos diretamente com a prática educativa estão imersos em experiências diversas.Tais
vivências contribuem para a formação constante da prática docente, o que nos permite dizer
que o professor sempre está em processos de aprendizagem no cotidiano de sua prática. É o
que Tardiff (2002) chama de saberes docentes cuja pluralidade revela a dimensão real do
fazer pedagógico oriundo da experiência profissional.
O saber docente é o reflexo da ação e das reações adquiridas e consolidadas por
intermédio da prática cotidiana da profissão docente. Esse saber não decorre dos cursos de
formação ou currículos, não é pronto, acabado, uma teoria definida. Conforme Pereira (2011,
p. 112), o saber docente “pode ser transmitido ou trocado entre os pares, os professores em
exercício. A troca de experiências é uma das formas em que o saber da experiência é
objetivado e assim passível de ser registrado”. Dessa forma esse saber é um importante ponto
de partida para pesquisa em educação, para refletir e trabalhar os problemas pertinentes à
prática docente.
É através das relações com os pares e, portanto através do confronto entre os saberes
produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os saberes experienciais
adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então
sistematizadas a fim de se transformarem num discursos de experiência capaz de
informar ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus problemas
(TARDIFF, 2002, p. 32).
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É a partir da prática do professor e de sua visão subjetiva que Tardiff (2002) pressupõe
a importância da sistematização do saber docente, das experiências plurais e heterogêneas que
se dão dentro da sala de aula e, por isso, tornam-se essenciais para reflexão e possível solução
de problemas e desafios que emergem dessa realidade, a da prática docente.
É nesse campo da prática docente e da linguagem, da articulação entre os diferentes
conhecimentos que se constroem as práticas sociais cujo uso constante da língua integra os
processos de interação entre os sujeitos e as realidades diversas. É essa concepção docente do
professor de línguas quando interpelado sobre os desafios dos Letramentos e
Multiletramentos em sala de aula que propomos pesquisar. Tendo como parâmetros a
perspectiva da realização do fazer pedagógico profissional e do conhecimento de suas
percepções que emergem dos relatos das experiências deles, dos sujeitos-professores
pesquisados.
Na dimensão das problemáticas que afetam a formação de professores de línguas ou
mesmo suas práticas cotidianas, Aragão (2007) argumenta:
Os professores de línguas se queixam de problemas de ordem da vida escolar em
geral, de seu desempenho comunicativo restrito na língua que ensinam e da
precariedade de suas condições de trabalho. Sua formação inicial nas universidades,
em especial nos cursos de dupla licenciatura, tende a ser limitada e seu
desenvolvimento linguístico fica, muitas vezes, circunscrito às habilidades de
compreensão escrita e a lide com aspectos metalinguísticos (ARAGÃO, 2007, p. 2)

Nesse sentido, os desafios constantes do cotidiano do ensino de línguas em suas
diferentes ramificações – gramática, produção textual, literatura, dentre outras – em função da
aprendizagem dos alunos tornam-se importantes campos de reflexão com diversas
perspectivas de abordagens nos debates sobre a prática pedagógica em sala de aula.
Essas perspectivas, teórico-metodológicas, de refletir e propor soluções aos desafios
de ensinar os usos diversos das línguas pressupõe a atitude ativa do professor de línguas
diante das práticas atuais de socialização dos alunos, do cotidiano de vida deles, além da
escola. Sendo assim, é necessário perceber que o professor de línguas, para exercer sua
profissão, passa a ter que atender a um “perfil” socialmente construído e decisivo para a
formação dos alunos por meio da mediação de conhecimentos sobre a língua (materna,
estrangeira). Aragão e Borba (2012) num estudo realizado nessa área constroem uma tríade
para delinear aspectos do perfil almejado para o professor de línguas, como é possível
perceber cotejando a figura abaixo:
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Figura 5 – Perfil do professor.
Fonte: Aragão e Borba, 2012, p. 235.

De acordo o autor, a concepção de língua possibilita ao professor compreender seu
objeto de trabalho, isso também está relacionado à sua prática didático-pedagógica que deve
estar voltada para um trabalho cujas aprendizagens sejam significativas, contextualizadas
socialmente e centradas no aluno, a tríade se completa por meio da “postura política e social”
do professor que reflete seu compromisso com a sociedade e com o objetivo de formar
cidadãos.
Em outras palavras, além de mediar os processos de interação e formação em sala de
aula o professor tem de dominar as diversas ferramentas que dinamizam os usos linguísticos
na realidade do mundo, uma vez que ensinar línguas requer ir além da prática do cotidiano
escolar, requer intercâmbios, interfaces com a multiplicidade do uso da língua, com sua
natureza social, funcional e libertadora. Sobre esta prática linguística, Mendonça; Bunzen
(2009) esclarecem:
Quando participamos de uma missa ou de um culto, ministramos uma aula,
enviamos um e-mail ou preenchemos um formulário, utilizamos modos culturais que
envolvem a leitura e/ou escuta e ou produção de textos escritos em diferentes
domínios da atividade humana. Contemplar essa diversidade de usos culturais da
escrita não é, muitas vezes, parte das metas da escola. Por isso, uma questão
problemática que atravessa desde a pré-escola até o EM (e até mesmo a
universidade) é a lacuna entre as práticas de letramento realizadas na escola e as
típicas de outras instituições/instâncias sociais (MENDONÇA e BUNZEN, 2009,
p.17).
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É por meio das práticas dos Letramentos que a realidade desponta com suas
diversidades sociais e culturais nos diversos textos. Nesse sentido, é possível enfatizar a
realidade da evolução tecnológica no qual a linguagem e a língua não se distanciam. Ler, falar
e escrever estão inseridos nas atualizações da vida cotidiana, nos usos efetivos da
comunicação e das relações humanas. Os textos se (re) constroem, atendendo também a
dinâmica do mundo digital.
O trabalho com a linguagem no campo do ensino de línguas deve refletir a noção das
práticas socialmente contextualizadas dos usos da linguagem para inserir os sujeitos
envolvidos numa dinâmica social ativa, democrática, cidadã, como orientam os diversos
textos oficiais que regulam o ensino e aprendizagem de línguas nas instituições de ensino de
Educação Básica no Brasil.
Agora que já cumprimos o objetivo de discutir, teoricamente, bem como apontamos o
lugar do Letramento e do Multiletramento na contemporaneidade, torna-se necessário uma
fundamentação metodológica da nossa pesquisa. Isso se deve ao fato de que em toda pesquisa
a metodologia ocupa lugar importante em seu desenvolvimento, bem como no sentido que os
leitores darão as análises das investigações. A clareza dessa importância pode será
concretizada no capítulo 2, vamos a ele.
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

2.1 Tipo e abordagem de pesquisa utilizada
Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos para a realização deste
estudo, descrevemos a natureza da pesquisa, o campo pesquisado e o contexto dos
participantes, o tipo de observação e os instrumentos utilizados na coleta dos dados.
As reflexões teóricas em LA no ensino e aprendizagem de línguas no que dizem
respeito aos Letramentos e Multiletramentos em sala de aula possuem um amplo campo de
construção de conhecimentos. Tal fato nos leva a perceber a importância dos enfoques
interpretativistas10 e qualitativos que analisam o objeto pesquisado dentro das redes que o
constituem, dando devida atenção aos sujeitos envolvidos e ao que pode estar circunscrito a
eles. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa torna-se a mais favorável nas áreas das ciências
humanas, principalmente em LA voltada para o ensino e aprendizagem de línguas.
É importante ressaltar que na LA, a pesquisa qualitativa tem tido importante
reconhecimento nas últimas décadas com diversos estudos desenvolvidos no Brasil e no
exterior, com ênfase em professores e alunos e suas experiências, percepções, interações e
ações no ensino e aprendizagem de línguas. De acordo com Angrosino (2009, p. 8) essas
pesquisas tendem, em linhas gerais, a “buscar esmiuçar a forma como as pessoas constroem o
mundo à sua volta, o que estão fazendo ou o que está lhes acontecendo em termos que tenham
sentidos”. Nessa perspectiva são discutidos e apontados processos que constroem práticas de
ensino e seus significados, seus discursos, visões e atividades que permeiam a realidade dos
sujeitos envolvidos nesse processo. Daí que a elaboração dessa pesquisa se diferencia,
metodologicamente, pela prática de obtenção de dados por meio da pesquisa de campo com
abordagem qualitativa e de cunho etnográfico.
Segundo Geertz (1989), o texto etnográfico reflete a capacidade de interação entre
ambos os lados da pesquisa, pois de modo possível e persuasivo demonstrou o
aprofundamento das percepções do pesquisador e do pesquisado em uma relação recíproca. O
10

Segundo Bortoni-Ricardo (2008) a pesquisa em sala de aula insere-se no campo da pesquisa
social e pode ser construída de acordo com o paradigma qualitativo, que provém da tradição
epistemológica conhecida como Interpretativismo cujos métodos e práticas empregados na pesquisa
qualitativa são: etnografia, observação participante, estudo de caso, interacionismo simbólico,
pesquisa fenomenológica, pesquisa construtivista, entre outros.
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trabalho etnográfico nunca é a verdade sobre o outro, mas invariavelmente uma interpretação
do pesquisador, a consequência do seu trabalho de campo e não a realidade propriamente dita;
um discurso nem falso nem verdadeiro, representa um recorte da dimensão de uma realidade
multifacetada.
Nesta perspectiva, o trabalho com a Linguística Aplicada prima desenvolver a
pesquisa etnográfica crítica circunscrita ao funcionamento da linguagem tendo na observação
e interpretação das práticas, dos discursos, dos comportamentos, as possíveis respostas às
questões enunciadas pelo pesquisador, revela-se como uma importante lógica de investigação:
Além de apreender as nuances culturais desta comunidade, descrevendo-as
adequadamente, o/a pesquisador/a necessita articular os traços culturais
determinantes e correlacioná-los à linguagem em uso, numa relação que chamo de
“mão-dupla”: como a cultura se representa através dos discursos dos informantes e
como esses variados discursos auxiliam na constituição da cultura dos observados.
Apenas descrever a cultura e registrar os discursos ali presentes não é suficiente – o
que se espera é justamente sistematizar categorias linguísticas mais proeminentes em
determinado grupo de informantes e relacioná-las com as formas de construção e
representação culturais. Este é o ponto central da interface entre pesquisa etnográfica
e linguística aplicada: conectar formas linguísticas com práticas culturais
particulares (DURANTI, 1997, p.84-85, apud RODRIGUES JÚNIOR, 2005, p.
137).

É levando em consideração o enfoque apresentados pelos autores supracitados sobre
as “formas linguísticas” identificadas como “práticas culturais” contextualizadas que
possibilitam empreender pesquisas no campo da LA, que o presente estudo é desenvolvido.
Para isso, investigamos e analisamos, à luz da LA, as concepções que circundam as práticas
de ensino letradas e multiletradas exercidas por quatro professoras da educação básica,
considerando os alicerces teóricos de Street (1995); Barton (1994); Kleiman (1995); Soares
(2004); Rios (2009); Takaki (2012); Rojo e Moura (2012); Rojo (2013); Quirino de Souza
(2012) dentre outros, sobre pesquisa no âmbito dos Letramentos e Multiletramentos.
Na concepção de entrelaçamento entre pesquisa teórica e prática, o eixo principal está
nas relações sociais e a base epistemológica compreende a teoria como expressão da prática,
como consequência de uma relação que é ao mesmo tempo material e social. É material, pois
se dá no local de trabalho, nas ações concretas da produção da própria vida das pessoas;
independe dos pensamentos, das representações. É social porque essa produção não se faz de
forma individual, mas se faz de forma coletiva, localizada e em grupos.
Assim, a presente pesquisa etnográfica é qualitativa, na qual através das interpretações
descrevemos e decodificamos a realidade vivenciada pelas professoras. Para que as análises
pudessem ser feitas utilizamos os seguintes instrumentos de coleta de dados: observação de
aulas, notas de campo, entrevista e questionário.
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No período da realização desta pesquisa, atuei como pesquisador observador para
possibilitar uma aproximação com o sistema cultural ao qual pertencem os sujeitos envolvidos
da pesquisa para tentar construir algumas interpretações e explicações de acordo com a
realidade estudada. Dessa maneira, conforme o proposto por Green et al (2005), o etnógrafo
busca revelar os princípios da prática que norteiam as ações dos referidos membros do grupo
local de modo que seja possível construir uma teoria da cultura do grupo pesquisado, neste
caso as professoras de línguas, sendo que as teorizações sugiram da contraposição das nossas
orientações teóricas enquanto pesquisador e os participantes do grupo.
Para se alcançar este preceito, Spradley (1980, p. 32) sugere que os trabalhos de
campo se iniciem com perguntas etnográficas. Exemplificando com as principais perguntas
etnográficas: “Que pessoas estão aqui?", "O que eles estão fazendo?" E "Qual é a
configuração física da situação social?" As perguntas descritivas foram feitas para o
detalhamento da situação social observada (as aulas) juntamente com os relatos reflexivos
(entrevistas) dos sujeitos pesquisados (as professoras), que sustentam a metodologia
etnográfica desta pesquisa a fim de refletir sobre o universo examinado.
Após o desenvolvimento das teorizações, serão divulgados os resultados às
comunidades pesquisadas de modo a atender um dos requisitos básicos em pesquisas em
Linguística: o da postura e responsabilidade ética no tratamento com os sujeitos participantes
dos estudos, estando dessa forma adequando-se a proposta da pesquisa etnográfica conforme
Rees (2008, p.12): “[...] a etnografia é uma maneira disciplinada de ver, perguntar, gravar,
refletir, comparar e reportar”, possibilitando então, uma forma “democrática” de construção
de conhecimentos. Na nossa pesquisa, tal edificação levou em consideração o espaço em que
a pesquisa foi desenvolvida, é esse lugar, entendido como campo de pesquisa, que
caracterizamos a seguir.
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2.2 O campo de pesquisa
O trabalho de campo foi desenvolvido no Colégio Estadual de Itabuna, localizado na
Avenida Manoel Chaves, sem número, bairro São Caetano, na cidade de Itabuna, no estado da
Bahia, durante o segundo semestre do ano letivo de 2013 e com quatro professoras da área de
Linguagens e Códigos (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). A escolha desses sujeitos se
deu porque estão inseridos diretamente nas experiências de ensino, nas práticas cotidianas que
desenvolvem os processos de ensino e aprendizagem de línguas no campo dos Letramentos e
Multiletramentos.
A escolha do local foi em consequência de o Colégio apresentar insuficientes índices
de rendimento escolar no IDEB11 e também por ser umas das instituições de ensino público
mais tradicional – 54 anos de funcionamento – e com maior número de alunos matriculados
no Ensino Fundamental II e Ensino Médio na cidade de Itabuna. A escola atende parte dos
bairros periféricos da cidade, a saber: São Caetano, Sarinha Alcântara, Pedro Jerônimo, Banco
Raso, Zizo, Maria Pinheiro, Vila Anália, Jaçanã, além de estudantes advindos de áreas rurais,
tais como Roça do Povo e Itamaracá. A Unidade de Ensino é de grande porte concentrando
um total de 3.640 alunos matriculados (nas séries 7º ao 9º do Ensino Fundamental II, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Tempo de Aprender).
Outro critério importante utilizado foi com relação ao quadro de professores em
exercício da área do ensino de línguas, a escola possui o maior quadro de docentes em sala de
aula, 20 professores distribuídos nas seguintes disciplinas: artes, inglês, língua portuguesa e
literatura brasileira, espanhol, linguagem e comunicação, língua portuguesa, redação,
português I e II, nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) (SEC-BA, 2012).

Figura 6 – organograma da unidade escolar
Fonte: SEC-BA, 2012.

11

Sigla para Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
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De acordo com o organograma apresentado, a atual gestão é formada pela diretora
Profa. Adriana Oliveira Lima, que autorizou a realização desta pesquisa conforme protocolo
(carta de anuência, em anexo), vice- diretoras, Profa. Claúdia Soares França e Profa. Tânia
Góis, e vice-diretor, Prof. Mario Oliveira Filho, eleitos em 2011 para compor a gestão 20122014, aprovadas no concurso para gestão no estado da Bahia em 2011. Como coordenadora
pedagógica, a Profa. Maria Miranez Santana e a secretária Escolar a Profa. Norma da Silva
Lemos.
Segundo a diretora, a gestão tem princípios democráticos norteadores dentro da
proposta “Todos pela Escola”. Dentre os quais: assegurar a educação como direito articulado
à garantia dos direitos fundamentais; afirmar a escola pública como espaço de aprendizagem e
de cidadania; reconhecer os trabalhadores da educação como sujeitos de direitos; garantir uma
educação de qualidade social com dignidade e assegurar o direito às novas tecnologias, à
cultura e arte, considerando a educação como processo de inclusão social.

2.2.1 Um “Grand-Tour” 12 pela Instituição
O Colégio Estadual de Itabuna possui uma estrutura física de escola de grande porte e
construção plana, possui 27 salas de aula, amplas e arejadas (com exceção de duas salas,
reservadas para aulas de inglês e espanhol para o Ensino Médio). Todas as salas de aula
possuem TV pen drive, porém nem todas funcionam, 01 sala para realização de ACs dos
professores/as, 01 sala para a diretoria, 01 sala para a secretaria, 01 sala para a vice-direção,
01 sala para professores, 01 sala para educação física, 01 sala onde funciona o laboratório de
informática equipado com computadores (10 funcionando no total), 01 cozinha, 01
almoxarifado, 01 biblioteca (instalação adaptada), 01 refeitório, 01 auditório com capacidade
para 200 pessoas, 02 quadras de esporte, não cobertas, 01 sala para coordenação pedagógica.
As salas possuem estrutura que comporta 35 alunos por turma, na maioria delas os
ventiladores estão quebrados, as carteiras estão geralmente dispostas em fileiras, cada sala
possui um quadro branco e uma mesa para o professor, a escola está instalando o sistema wi fi
(principalmente, por causa da distribuição e necessidade de uso dos tablets pelos professores
do Ensino Médio). A escola possui ainda 04 projetores (data show), 03 notebooks para uso

12

O termo “Grand-Tour” é usado por Spradley para os relatos das descrições mais abrangentes feitas durante o
inicio de uma pesquisa etnográfica, com descrições detalhadas, mais amplas de locais, pessoas ou eventos com o
objetivo de fornecer uma visão geral.
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dos professores, 05 aparelhos de DVDs, 04 microsistem e 01 telão para projeção, todos os
aparelhos adquiridos com recursos do Governo.
Outro elemento fundamental da escola é, sem dúvida, todo o corpo docente que a
compõe. Entretanto, atemo-nos as descrições dos perfis das professoras que participaram da
pesquisa, para isso trazemos, nos parágrafos seguintes, alguns dados pertinentes a composição
das análise de dados.

2.2.2 Perfil das professoras participantes
As professoras Amanda, Érica, Rosa e Vívian 13 têm entre quarenta e cinquenta anos e
são professoras concursadas do Estado da Bahia. Todas são graduadas em Letras pela
Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, situada na região sul baiana, especificamente,
na cidade de Ilhéus. Todas são formadas há mais de quinze anos. Ana, Érica e Rosa são
habilitadas em Português e Língua Inglesa, enquanto Vívian é habilitada em Português e
Língua Espanhola, todas possuem pós-graduação na área do ensino de línguas. Ana, Érica,
Rosa e Vívian ministram há mais de vinte anos, recentemente (julho de 2013) Érica participou
do PDPI, curso de inglês realizado em Miami (FIU- EUA) através do programa da CAPES, já
Amanda foi selecionada para cursar o Mestrado profissional em Letras na UESC, Rosa e
Vívian estão pensando sobre a possibilidade de ingressar em cursos de mestrado na área.
Abaixo, na tabela 1, trazemos alguns dados sobre as professoras.
Tabela 01 – Perfil das participantes
Pós-graduação e
Nome

Ano de

Carga

Disciplinas

fictício

Conclusão

Horária na

Que Leciona

Graduação

Escola

Ana

13

1993

40 horas

área/ano de conclusão

Ensina em
outra
Instituição

Língua

Especialização em

portuguesa e

Estudos Comparados em

Literatura

Literaturas de Língua

Brasileira

Portuguesa -2001.

(Ensino

Mestrado Profissional em

Médio)

Letras – cursando.

Os nomes Ana, Érica, Rosa e Vívian são fictícios, assegurando o anonimato às participantes da pesquisa.

Não
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Tabela 01 – Perfil das participantes
(conclusão)
Pós-graduação e
Nome

Ano de

Carga

Disciplinas

área/ano de

Ensina em

fictício

Conclusão

Horária na

que Leciona

conclusão

outra

Graduação

Escola

Érica

1989

40 horas

Instituição
Língua Inglesa

Especialização em

(Ensino Médio e

Língua Inglesa –

Tempo de

2003

Não

Aprender)

Rosa

1989

40 horas

Língua

Especialização em

Portuguesa e

Leitura,

Linguagem e

Interpretação e

Comunicação (9

Produção de Texto-

ano Ensino

2007.

Não

Fundamental II)

Vívian

2002

40 horas

Língua

Especialização em

Portuguesa

Saberes da Língua

(Tempo
Aprender)

de Portuguesa

Não

–

GESTAR

As quatro professoras trabalham com a carga horária de 40 horas em sala de aula.
Além disso, todas participam ativamente das atividades extraclasse, tais como reunião do
Colegiado e desenvolvem eventos de mobilização na escola como o Festival Multiarte,
realizado todos os anos com a finalidade de integrar de modo interdisciplinar as áreas do
conhecimento, principalmente a de Linguagens e Códigos por meio de apresentações de
dança, teatro, música, recital de poesia. No cotidiano da sala de aula, Ana leciona em nove
turmas do Ensino fundamental II (Linguagem e Comunicação no 9º ano) e Ensino Médio
(Língua Portuguesa e Literatura Brasileira). Cada turma tem em média 30 alunos no período
matutino e 20 alunos no período vespertino (turmas do EM).
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Érica leciona Inglês no Ensino Médio no período matutino (sete turmas com 25 alunos
em média) e leciona a mesma disciplina no noturno (2 turmas de EM e EJA). A professora
Rosa leciona no turno matutino as disciplina de Linguagem e Comunicação e Língua
Portuguesa em 04 turmas do 9º ano e no período da tarde é responsável pela disciplina de
Português no projeto de ressignificação da dependência. A docente Vívian leciona a disciplina
de Língua Portuguesa na EJA/Tempo de Aprender, Ensino Médio no turno vespertino e pela
manhã é responsável pela produção e aplicação de provas na área de Português e Espanhol no
CPA (Supletivo) da Unidade Escolar.
Mas por que escolher Ana, Érica, Rosa e Vívian dentre os professores/as (20 docentes)
da área do ensino línguas portuguesa e inglês (Ensino fundamental II e Ensino Médio)
existentes nesta Unidade de Ensino? O ponto crucial para esta decisão foi o fato de as mesmas
se mostrarem predispostas a participar da pesquisa quando apresentada a proposta na sala de
atividades complementares. Essas professoras deixaram claro que se sentiriam lisonjeadas em
contribuir para o desenvolvimento do estudo, o que prontamente assegurou à pesquisa um
campo de trabalho propicio.
Outro ponto importante para esta escolha foi o fato de que estas professoras possuem
uma bagagem de experiências no ensino de línguas, têm pós-graduação na área e de estarmos
cientes da dedicação e envolvimento que elas têm para com o trabalho de professor. Podemos
ressaltar ainda, que o grau de confiança entre as partes envolvidas na pesquisa foi reforçado
em consequência dessa perspectiva, pois acreditávamos que o resultado obtido através da
formação deste corpus seria de grande valia.
Descrito os perfis das docentes passemos a descrever os instrumentos de coletas de
dados, outra célula importante em toda pesquisa de vertente etnográfica.

2.3 Instrumentos de coletas de dados
Nesta seção, apresentamos os instrumentos de coleta de dados para esta pesquisa
considerando os nossos objetivos, selecionamos, a saber: observação de aulas, notas de
campo, questionário e entrevista, haja vista que os mesmos oferecem possibilidades
convenientes para a análise que esperamos efetivar.
Confiamos também que esses instrumentos nos dão subsídios que admitem constatar o
conhecimento dessas professoras sobre o seu agir, sobre uma visão situada de suas próprias
práticas de ensino de línguas que são percebidas através da interpretação de suas concepções a
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partir de seus relatos, da exploração de seus conhecimentos sobre o tema em questão e da
interface entre experiência, diálogo e reflexão por meio de situações contextualizadas e
posicionadas conforme assegura Giger (2004):
[...] o conhecimento sobre o agir é dependente das palavras de seus próprios agentes.
Entretanto, essas palavras não aparecem no vazio, devendo ser construída de alguma
maneira uma situação de interlocução que permita chegar a um quadro de
enunciação (GIGER, 2004, p. 267).

Desse modo, entendemos os métodos de obtenção de dados como ferramentas para a
construção material dos enunciados que os sujeitos produzem: a observação de aula, por
exemplo, com objetivo de descrevê-la e interpretá-la produz formas enunciativas capazes de
compor objetos de estudo de práticas culturais, no caso desta pesquisa, as práticas de ensino
de línguas de quatro professoras da educação básica, percebidas a partir da própria ótica de
cada uma delas, pois este caso permite a abordagem de um tema, o estudo de práticas
Letradas e Multiletradas em âmbito escolar.
Explanaremos agora de modo mais detalhado os instrumentos da coleta de dados
aplicados nesta pesquisa fazendo um retrospecto sobre os mesmos, com a finalidade de
mostrar suas origens e respectivamente explicitar a razão da nossa escolha por esses
mecanismos, uma vez que esses instrumentos possuem atributos singulares e de extrema
importância à efetivação desta pesquisa.

2.3.1 Observações de aulas/notas de campo
As observações ocorreram no intuito de poder examinar, perceber e presenciar eventos
que poderiam ocorrer durantes as aulas das professoras pesquisadas e que servissem de
ilustração das práticas de letramentos e multiletramentos exercidas por elas e que talvez não
fossem ressaltadas nas entrevistas. Também tiveram como objetivo triangular as
interpretações do observador com as das participantes.
A maioria das observações das aulas foi registrada com notas de campo. Segundo
Gibbs (2009, p. 46) as notas de campo são “notas mentais (para lhe ajudar a se lembrar de
quem, o que, por que, quando, onde, etc) e podem ser produzidas enquanto ainda se está em
campo ou imediatamente após sair dele”. Ainda de acordo com Gibbs (2009, p. 46) “são uma
forma de representar um evento, relatando aspectos relacionados ou não ao evento em si,
sendo assim, interpretações do mundo”.
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Foram feitas 120 horas/aulas de observação assim distribuídas: 40 horas em duas
turmas do Ensino Médio (1º MM2 e 3º MM1) da professora Érica na disciplina Inglês e 40
horas aulas nas turmas (8ªFM4 e 3º MV1), respectivamente nas disciplinas Língua Portuguesa
e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (EM), ministradas pela professora Ana; a
quantidade maior de aulas observadas dessas duas professoras se deve ao fato de que ambas
possuem 40 horas semanais em turmas regulares da educação básica na Unidade Escolar,
enquanto que as outras duas professoras dividem a carga horária de 40 horas em outros
projetos da escola. Por isso, de cada uma dessas professoras foram observados 20 horas aulas,
Rosa na turma 8ª FM3 e Vívian a turma TAV7 ambas com a disciplina de Língua Portuguesa.
Todas essas observações foram realizadas nos meses de setembro a dezembro do ano
letivo de 2013, conforme a tabela 01. Foram realizadas aproximadamente 20 notas de campo
para todas as observações das aulas. Essas notas de campo consistiram em anotações
referentes ao máximo de eventos ocorridos na sala de aula, como a participação dos alunos e
das professoras, como também anotações que registraram minhas impressões sobre os
aspectos dos Letramentos e dos Multiletramentos presentes nas práticas de ensino das
professoras pesquisadas. Segue em anexo o cronograma das observações realizadas na
pesquisa.

2.3.2 As entrevistas
A entrevista como ferramenta de investigação tem conseguido, com ajuda de outros
instrumentos, atender às necessidades metodológicas em variados tipos de pesquisa. Tal
instrumento vem ganhando vários formatos por causa, especialmente, das mudanças na
concepção de pesquisa científica, com ênfase nos estudos etnográficos, o que segundo Geertz
(1978) tem a preocupação de descrever e interpretar os textos coletados em pesquisas de
campo.
Na perspectiva de Giger (2004, p. 242), para atender à inovadora demanda da natureza
das pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas, as entrevistas tornaram-se importantes formas
de abordagens investigativas, pois possibilita ao pesquisador maiores perspectivas de análise
através de “procedimentos ‘compreensivos’ da entrevista personalizada”. O que nos leva a
afirmar a importância da pesquisa qualitativa, que tem como instrumentos metodológicos a
entrevista e questionário com a finalidade de descrever, delinear e expor determinado assunto.
Neste sentido,
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As pesquisas descritivas caracterizam-se frequentemente como estudos que
procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A
sua valorização está baseada na premissa que os problemas podem ser resolvidos e
as práticas podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações
objetivas e diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações são
bastante diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as observações
(RICHARDSON, 2010, p.120).

Desse modo, apresentaremos os tipos de entrevistas qualitativas a partir da
categorização dada por Rosa (2008) e, em seguida, abordaremos as particularidades da
entrevista semiestruturada que, conforme Flick (2004, p. 106), “funciona como uma das bases
metodológicas da pesquisa qualitativa”, pois é por meio dela que podemos obter uma ampla
visão das experiências, das vivências culturais, sociais, dos sujeitos entrevistados.
Segundo Rosa (2008, p. 29), ao considerarmos o nível de estruturação e o roteiro das
questões utilizadas na entrevista qualitativa, podemos classificá-las em três tipos. O primeiro,
a qual é estruturada quando elaborada formalmente, “obedecendo a diversas padronizações e
com uma linguagem sistematizada [...] cujo objetivo é adquirir elementos concisos e breves a
partir de seus questionamentos”; a semiestruturada, que permite dar ênfase “a importância de
questões que primem pela subjetividade, permitindo dessa maneira que o participante da
pesquisa tenha a possibilidade de apresentar suas representações acerca do tema levantado”; e
a livre, que parte “de um relato oral do entrevistado, com um mínimo de interferência do
entrevistador”. Para um melhor aprofundamento do tema abordado nesta pesquisa e a coleta
de dados necessários para o desenvolvimento de nossas análises, optamos pela entrevista
semiestruturada.
No contexto de utilização de entrevista semiestruturada temos, ainda de acordo com
Rosa (2008, p. 31), um conjunto de “[...] crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e
motivos acompanhados de fatos e comportamentos”, portanto, permite realizar ponderações
que dizem respeito ao assunto levantado para discussão. É necessário que na elaboração deste
tipo de entrevista, seja criado um plano com assunto a ser abordado, possibilitando ao
procedimento maior flexibilidade e dinamicidade.
Nessa linha de raciocínio, Flick (2005) assegura que a entrevista semiestruturada
permite ao pesquisador comparar dados. Para nós tal afirmação é inteiramente pertinente, uma
vez que a partir das perguntas feitas às quatro professoras teremos a possibilidade de fazer
uma análise comparativa dos dados. Para esse mesmo autor:
[...] vantagem desse método é que o uso consistente de um guia da entrevista
aumenta a comparabilidade dos dados, e sua estruturação é intensificada como
resultado das questões do guia. Se os enunciados concretos sobre o assunto forem o
objetivo da coleta de dados, uma entrevista semiestruturada será a maneira mais
econômica (FLICK, 2005, p. 107).
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Concordando com Flick (2005), e por isso foi este o direcionamento dado por nós ao
compormos nossa entrevista. Estruturamos um guia orientado por oito perguntas que foram
utilizadas nas entrevistas com as quatro professoras participantes, e que funcionou como uma
“bússola” para obter as falas, os relatos das experiências e das visões dessas professoras sobre
as suas práticas letradas e multiletradas no exercício em sala de aula e suas concepções sobre
o tema. O roteiro de entrevista funcionou realmente como guia, visto que durante a execução
do procedimento podíamos inserir novos questionamentos.
Realizados esses percursos metodológicos, bem como fundamentado teoricamente
sobre o tema discutido na pesquisa, fomos a campo para colher os dados para a análise. As
reflexões realizadas nas análises dos dados, conteúdo do capítulo 3, foram surpreendentes e se
não trazem respostas imediatas ao trabalho de Letramento e Multiletramento na escola, no
mínimo autoriza-nos entender o lugar que ambos ocupam na esfera educacional de ensinoaprendizagem de línguas e, igualmente, nos permite apontar caminhos para um efetivo
trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita na escola para o exercício da cidadania, ou
da escola para a vida. Então, vamos ao capítulo das análises.
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CAPÍTULO 3
LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DAS
PROFESSORAS

As entrevistas semiestruturadas foram ferramentas de pesquisa utilizadas para
compreender a concepção das professoras sobre as práticas de Letramentos e
Multiletramentos em sala de aula. No processo de análise dos enunciados produzidos pelas
entrevistadas, buscamos a comparação entre texto e contexto, considerando a entrevista como
situação de produção de linguagem peculiar, na qual estão em interação sujeitos social e
historicamente definidos. Nessa situação, as entrevistadas relataram suas experiências e, ao
fazê-las, articularam seu discurso em função de uma avaliação que fazem de seu interlocutor e
das expectativas e intenções que imaginam que esse interlocutor tenha referente àquela
experiência que será compartilhada.
Entrevistador e entrevistadas compartilham de uma rede de significados e nas malhas
dessa rede são tecidos os sentidos para a experiência compartilhada. Assim, ao refletirmos
sobre as quatro realidades investigadas (as professoras: Érica, Ana, Rosa e Vívian) dentro de
uma escola da rede Estadual, buscamos apresentar explanações sobre o entendimento dos
sujeitos de pesquisa quanto aos principais conceitos discutidos nesse estudo, tais como
Letramentos, Multiletramentos, TICs e Hipertextos, advindos tanto de suas falas quanto da
observação das aulas de cada professora pesquisada.
Diante disso, as interpretações do que as participantes entendem sobre os conceitos de
Letramentos, Multiletramentos, TICs e Hipertextos são resultados do contexto de discussão
dos dados (relatos e notas de campos da pesquisa) coletados por meio dos instrumentos já
mencionados na metodologia deste estudo. Portanto, é a partir de uma visão geral que
apresentamos as principais questões que apoiam os objetivos de pesquisa, para tanto
utilizamos dados específicos para esta finalidade e, expomos as explicações como uma das
prováveis leituras das realidades vivenciadas e relatadas por cada professora.
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3.1 A ótica sobre o que são Letramentos

Nas entrevistas com as quatro professoras pesquisadas, foram abordados, de forma
explícita, os conceitos Letramentos e Multiletramentos, indagando sobre a percepção das
entrevistadas quanto ao que significa Letramentos “o que elas entendem” e também sobre a
“teoria dos Multiletramentos”, princípios que orientam as discussões desta pesquisa.
Analisaremos mais detalhadamente sobre esse aspecto a partir de alguns trechos das
entrevistas realizadas com as quatro professoras escolhidas para esta pesquisa e as notas de
campo das aulas observadas. Nos trechos apresentados a seguir, as professoras explicitam o
que, para elas, significa Letramentos.

3.1.1 A concepção da professora Rosa
Comecemos essa subseção com um trecho do depoimento da professora Rosa sobre o
que ela entende por Letramentos, qual a concepção que ela tem sobre esse tema:
[...] “tem tudo haver com interpretação de textos, o letramento acontece quando o
aluno é capaz de realizar uma leitura e depreender o sentido do que leu e mais
ainda é... levar para sua vida prática, na família, com os amigos, dentro e fora
da escola.[...] o letramento tem tudo a ver onde o aluno vive, como o aluno vive,
com quem, quais são suas práticas sociais, então cada vez que o aluno tiver a
oportunidade de ler um texto que se aproxime de sua realidade o resultado é bem
melhor... é onde eu trabalho com musicas, com poemas, charges, tirinhas,
fazendo leituras junto a eles, né, pra que se construa um conhecimento,
principalmente com relação ao uso da língua” (professora Rosa).

A professora Rosa foi enfática ao argumentar sobre seu conhecimento a respeito do
que seja Letramento, que para ela é a realização prática da “leitura” contextualizada levando o
aluno a “depreender o sentido do que leu”. É utilizar textos que estejam dentro da realidade
dos estudantes. É possível perceber que para a docente o trabalho com os diferentes gêneros é
imprescindível, “é onde eu trabalho com músicas, com poemas, charges, tirinhas”, afirmou a
professora, sinalizando que na sala de aula trabalha com esses gêneros. Notamos essa
preocupação durante a observação em uma de suas aulas.
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Excerto nota de campo – Aula 12/09/2013 turma: 8FM3 – professora Rosa
Exemplo de tirinha utilizada pela professora:

A professora pede para que todos leiam silenciosamente as tirinhas e em seguida faz uma leitura
em voz alta das mesmas. E pergunta se todos entenderam o que os textos dizem e se acharam
engraçados (a turma responde positivamente, e alguns alunos mencionam que conhecem os
personagens das histórias). Então, a professora pede que eles identifiquem onde estão os verbos
de cada quadrinho circulando-os na própria cópia que estão em mãos. Em seguida ela passa a
explanar e a questioná-los sobre a importância da função de cada verbo nas falas dos personagens
para a criação de orações e períodos e que quando não há verbo a frase é apenas nominal, a
professora ressalta também que uma oração pode possuir mais de um verbo e transcreve na lousa
as frases em que os alunos identificaram os verbos para que eles visualizem os aspectos textuais e
os conceitos sobre o conteúdo.

No excerto do registro de aula apresentado anteriormente, Rosa utiliza do gênero
“tirinha” para começar a revisão sobre conceitos gramaticais a respeito de frase, oração e
período, e para isso ela incita a leitura de quadrinhos que atraem a atenção dos alunos, pois,
segundo a concepção de letramentos que a docente se propõe a realizar nas aulas, são textos
pertencentes ao cotidiano dos alunos. O que constamos ao presenciar o comportamento dos
alunos ao afirmarem ler histórias em quadrinhos e já conhecerem o personagem Kelvin,
protagonista das histórias trazidas pela professora.
Em um primeiro momento percebemos a realização do trabalho em sala de aula
partindo da leitura das tirinhas por cada aluno o que propicia a imersão dos mesmos no texto
proposto. E em seguida a ação da professora em ler os textos em voz alta, fez com que a
turma acompanhasse uma leitura lúdica com entonação de voz que “prende” a atenção dos
alunos para o que está sendo lido o que favorece a dinâmica da aula. A partir daí, a professora
estabelece um diálogo com os alunos levando-os a participarem da exposição sobre o que
tinham lido sobre o texto, as figuras, as expressões dos personagens. Há uma troca de
informações acerca da intenção do que o autor queria dizer e do que eles (os alunos) tinham
entendido, por isso, o motivo das risadas e de o texto ser engraçado.
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Nessa interação Rosa no campo gramatical fazendo com que os alunos identifiquem
onde estão os verbos e os circulem no próprio texto em mãos a partir disso ela desenvolve
uma atividade que leva o discente a recordar, o que para ele seria verbo e não conceitua antes
de eles fazerem essa atividade prévia de marcar os verbos no texto. Feito isso os alunos
destacam quais verbos estão nas tiras e surgem alguns equívocos tais como quando um dos
alunos pergunta se a palavra “embaixo” seria verbo. É o momento em que a professora
realiza a explicação conceitual sobre o verbo e sua função nas frases.
Em relação à explanação a professora continua a aula explicando e utilizando a lousa
para copiar nomenclaturas e conceitos sobre o tema da aula, fazendo as observações
necessárias dando exemplos, gesticulando e dialogando com os alunos em consecutivas
construções de frases verbais e não verbais orais e escritas e a formação de orações e períodos
no texto oral ou escrito que segundo ela usamos em “todos os momentos da vida para nos
comunicarmos”.
É o que na aula seguinte Rosa faz ao realizar com os alunos em duplas uma reescrita
das tirinhas como proposta de atividade (nota de aula 19/09/2013 em anexo) e na aula
posterior:
Nota de campo – Aula 03/10/2013 turma: 8FM3 – professora Rosa
Atividade em grupo: confecção de mural das tirinhas
Dando continuidade ai trabalho com tirinhas, nessa aula a professora orientou os alunos a
construírem um mural com tiras e charges sobre a importância da preservação ambiental, antes
disso, Rosa explicou os aspectos textuais presentes nesse gênero e depois cada grupo escolheu
desenhar ou fazer colagens com as tirinhas e charges trazidas em material de cartolina ou papel
madeira disponibilizados pela escola. Cada trabalho teve um foco: poluição dos mares, devastação
das florestas, reciclagem de lixo, extinção de animais. Ao término os grupos apresentaram o que
fizeram explicando o senso crítico de humor presente nas figuras e um breve conceito sobre os
dois gêneros para a turma. O que os alunos fizeram com entusiasmo e participação ativa.

Na aula descrita na nota de campo acima, percebemos o trabalho com a reescrita do
texto a partir da voz do aluno, do que eles suporam ser coerente com as imagens das situações
dos personagens, o que estimulou a construção textual contextualizada e permitiu o
desenvolvimento da criatividade e o uso da língua de modo letrado. Ou seja, em uma
determinada situação de uso da linguagem, no caso o uso das tirinhas, que demandaram a
realização da leitura visual das imagens e o entendimento sobre a situação cômica, isto é, a
percepção do senso de humor. Com a realização das atividades surgiram dúvidas sobre o
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assunto estudado, principalmente com relação ao conteúdo (frase, oração, período e a relação
com a classe gramatical, o verbo).
Mesmo que Rosa utilize o gênero tirinha para trabalhar classes gramaticais, é possível
relacionar tanto em seu depoimento quanto em suas aulas, que a professora estabelece uma
relação entre a apropriação da leitura e da escrita e as possibilidades de inserção dos alunos
nas práticas sociais do cotidiano por meio da compreensão e da utilização de textos e do
entendimento dos aspectos composicionais desses textos levando seus alunos à construção de
sentido por meio da reescrita das tiras. Assim, podemos dizer que sua aula é coerente com
suas percepções sobre a dimensão dos Letramentos e das práticas de ensino que executa em
sala de aula a partir do trabalho com os gêneros (no caso apresentado, tirinhas).
Analisamos na próxima seção o que as professoras Érica e Ana percebem sobre
letramentos e descrevemos algumas de suas aulas para ilustrar suas práticas de ensino letradas
a partir da ótica dessas professoras. Ressaltamos que agrupamos essas duas docentes na
mesma seção em razão de ambas serem sucintas quanto ao tema Letramento e pensamos ser
pertinente aos objetivos da pesquisa agrupá-las nessa seção para dar sequência às análises.

3.1.2 As concepções das professoras Érica e Ana

De acordo com as docentes Érica e Ana os Letramentos são:
[...] “são as diversas formas que a gente tem de ajudar o aluno a buscar
informação, é... isso pode ser através de gravuras, de textos, de bula, de gráfico”
[...] (professora Érica).
[...] “a capacidade do aluno é... de se inserir, de compreender o mundo letrado
que o cerca, então...ele vê um outdoor e ele perceber que aquilo ali é uma
propaganda de uma determinada loja, de uma determinada marca e que isso faz parte
de um processo de comunicação. [...] o letramento eu compreendo isso, ele se
inserir compreender essas práticas sociais linguísticas de leitura e de escrita que
estão ao seu redor” (professora Ana).

Em seus depoimentos, as professoras situam os letramentos como uma prática que se
volta para o aluno, que segundo Érica serve para ajudá-lo a “buscar informação” ou para
“inserir” e “compreender o mundo letrado que o cerca” como ressaltou Ana. Apesar de
ambas centralizarem o conceito de letramento em atividades voltadas para os alunos; as duas
professoras referem-se ao termo adotando contextos distintos: Érica ressalta os gêneros
(“gravuras”, “bula”, “gráfico”) para ilustrar o acesso ao letramento e Ana recorre ao
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letramento como um “processo de comunicação” realizado por meio das “práticas sociais
linguísticas de leitura e de escrita que estão ao seu redor”. Nesse contexto de concepção
sobre Letramentos expressos pelas professoras destacamos a descrição de uma aula (dois
horários) realizada por cada professora com a finalidade de percebemos a efetivação de
práticas letradas.
Excerto nota de campo – Aula 10/09/2013 turma: 3MV – professora Ana
A professora entra na sala e entrega aos alunos uma cópia do Editorial “O comando
discreto da presidente” da Revista ISTO número 2152, de 09.02.2011 e, solicita a leitura e
os assuntos que estão sendo discutido no texto. Ao fim da discussão, a professora explica
algumas características linguístico-discursivas, por exemplo, o uso da tipologia
argumentativa, defesa de argumentos e do posicionamento ideológico da revista, o uso dos
operadores argumentativos. Logo após, solicitou que os alunos produzissem um editorial
a partir da temática abordada no editorial da revista Isto É. Segue em anexos o editorial.

A docente Ana recorre ao gênero discursivo editorial para estimular a produção textual
dos alunos fazendo com que eles produzam um editorial baseado naquele discutido em sala de
aula. Essa prática da professora Ana propõe um tipo de Letramento mais focado no escolar do
que no Letramento Crítico, apesar de propor o protagonismo do aluno ao fazer com que eles
emitam a opinião deles sobre o tema debatido e não apenas que reproduzam o que foi lido, ela
poderia ter enfatizado em aula a construção de aspectos críticos com relação à dimensão
social, cultural sobre a política do país, do estado ou do munícipio e a condição de eleitorcidadão e estudante que seus alunos ocupam. Nesse sentido, o que Ana trabalha e que está de
acordo com o que ela diz sobre os Letramentos é: “inserir o aluno nas práticas sociais
linguísticas”, uma vez que, a docente utiliza os textos como gêneros específicos que tendem a
possibilitar uma “réplica” ao que está sendo lido, discutido a exemplo do artigo de opinião (o
editorial de uma revista).
Vejamos a seguir a descrição da aula da professora Érica.
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Nota de campo – Aula 10/09/2013 turma: 3MM1 – professora Érica
Excerto nota de campo – Aula 10/09/2013 turma: 3MM1 – professora Érica
A professora faz as correções das atividades juntamente com a turma, o assunto: “The future/the
conditional (if clauses) – will/shall/going to”. Em seguida, Érica diz ao aluno que vai retomar as
discussões sobre as questões de Língua Inglesa que “caíram” no ENEM, ela trouxe para a classe duas
questões da prova do ano de 2010 ressaltando que só a partir de 2010 essa prova passou a ter questões
sobre Inglês e espanhol. Em um primeiro momento a professora mostra em slide a figura a seguir:

E pede para que eles façam uma “leitura visual” da imagem, [...] depois mostra uma segunda figura:

Nesse momento de visualização da figura 2 a professora pede que os alunos façam a mesma coisa que
tinham feito com a figura 1 e após uma pausa ela pergunta aos alunos do que se trata a figura exposta. Um
aluno diz que “se trata de enviar cartão-postal”, e sobre “selos”, outra aluna fala se tem a ver com o “meio
ambiente”, a professora sorri e diz que “mais ou menos”, a turma fica pensativa, então Érica, mostra o próximo
slide com dois enunciados, duas questões distintas e pede par que os alunos relacionem cada questão à
figura apresentada anteriormente. Rapidamente os alunos reconhecem a qual imagem pertence cada
enunciado e a professora diz ser “obvio”, mas que foi um teste de atenção e ri. Segue os dois enunciados
referentes às figuras:
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Enunciado da figura 1

Enunciado da figura 2
Os cartões-postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias
dos lugares que visitam a parentes e amigos. Publicado no site do projeto ANDRILL, o
texto em formato de cartão-postal tem o propósito de:
a)
b)
c)
d)

Comunicar o endereço da nova sede nos Estados Unidos.
Convidar colecionadores de cartões-postais a se reunirem em um evento.
Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica.
Divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão-postal da
Antártica.
e) Solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior
frequência.
Após essa interação a professora pede que algum aluno leia os textos que estão em
cada gravura, uns três alunos levantam a mão e a professora organiza dois alunos leem
a primeira e um a segunda imagem, que logo após a leitura realizada a professora lê
em voz alta os enunciados textuais de cada questão, fazendo uma discussão e pedindo
que eles tentassem entender e traduzir o que estava sendo pedido em cada questão.
Érica o tempo todo faz alusão às imagens destacando a importância de cada gravura,
de cada “ícone” empregado, a turma em conjunto escolhe uma única alternativa de
resposta sendo que as duas questões os alunos respondem com a alternativa incorreta.
Logo após isso, a professora faz uma explanação sobre cada alternativa relacionando
com os enunciados das questões e apontando finalmente qual a resposta correta.

As práticas de Letramentos desenvolvidas pela professora Érica apesar de privilegiar a
linguagem visual em consonância com o material escrito como está explicito nas questões do
ENEM trabalhadas pela docente em sala de aula, e corresponder com a fala da docente quanto
ao modo que ela o diz efetuar Letramentos: “ajudar o aluno a buscar informação, [...] pode
ser através de gravuras, de textos [...]”. Podemos dizer que isso não corresponde à proposta
de um Letramento Crítico, haja vista que, o trabalho com as figuras apresentadas poderiam ser
mais discutidas, apontando para uma proposta de reação do aluno frente ao conteúdo dos
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textos e não somente a uma busca por informação textual. Além disso, as imagens
possibilitariam a imersão em diversos contextos de reflexões, por exemplo, as enunciadas na
figura 1 que correspondem aos aspectos de conscientização social, cultural e política para a
formação do cidadão-aluno.
Sendo assim, ao observarmos as aulas tanto das professoras Érica e Ana notamos que
elas trabalham com os diversos textos em circulação na sociedade sob a perspectiva da
utilização dos gêneros com a finalidade de construir conhecimentos baseados na leitura. As
aulas observadas e descritas anteriormente exemplificam propostas de Letramentos diferentes
mais voltados para o Letramento Escolar com base no visual do que para o Crítico, ambas são
baseadas na especulação e discussão por parte dos alunos para o estabelecimento da
interpretação e análise dos textos em foco na sala de aula.
Dando continuidade às análises sobre as percepções acerca dos Letramentos das
participantes da pesquisa, na próxima subseção apresentaremos qual a concepção da
professora Vívian sobre as práticas de Letramentos na Escola corroborando essa visão através
da descrição de uma de suas aulas observadas.

3.1.3 A concepção da professora Vívian

O entendimento das professoras pesquisadas nas seções anteriores sobre o que sejam
os Letramentos geralmente se baseia nas práticas de ensino efetuadas por elas, vejamos se a
acepção de Vívian também se aproxima dessa dimensão particularizada. No relato a seguir, a
professora Vívian descreve o que para ela significa Letramentos.
[...] “é um processo de leitura e escrita que neste processo o aluno adquire
habilidades e competências em relação à leitura e escrita... por exemplo, quando nós
... é, aplicamos um texto ou alguma, por exemplo... ou a música, enfim, então, a
partir desse texto música ou alguma nova tecnologia, ao relacionar tecnologia ele
precisa adquirir as habilidades de leitura e escrita [...] eu entendo letramento como
uma prática que conduz o aluno a compreender a composição textual e
discursiva dos gêneros do discurso” (professora Vivian).

Em seu relato Vívian aponta um importante aspecto sobre as práticas de Letramentos
como “um processo de leitura e escrita” que se dá através dos textos “[...] quando nós [...]
aplicamos um texto” afirma a docente. Nessa perspectiva Vívian concebe os Letramentos em
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função de atividades de leitura e escrita que conduzam os alunos “[...] a compreender a
composição textual e discursiva dos gêneros do discurso”. Sendo assim, para a professora o
propósito do trabalho com os textos volta-se para a realização da compreensão dos gêneros
através da análise dos diferentes textos em sala de aula com a finalidade de empreender
experiências de leitura e escrita pelos alunos.
Nota de campo – Aula 11/09/2013 turma: TAV7 – professora Vívian
A professora entra na sala pede silêncio e começa um diálogo com os alunos perguntando
se eles “acompanham ou assistem diariamente alguma novela”, uma aluna diz que ama a
novela das oito e sempre assisti, outros alunos também relatam que gosta de novela, mas
nem sempre podem acompanhar todo dia porque têm compromissos. A professora
pergunta também se eles lembram qual foi a última novela de grande sucesso que passou e
se lembram do nome, um aluno fala do nome “Salve Jorge” que foi a novela anterior a que
está passando recentemente “Amor a Vida”, uma outra aluna cita a personagem
“Carminha” de “Avenida Brasil” e disse que achava o máximo a vilã”, a mesma aluna fala
do personagem Félix que é um “vilão engraçado também” há uma fervorosa discussão
sobre se novela “presta ou não” e todos querem dizer algo sobre alguma novela que
acompanhou. Após um tempo de fala dos alunos a professora intervém dizendo que a
telenovela no Brasil é um produto cultural admirável e que há “pontos bons e ruins”
cabendo “a cada um saber assistir e fazer a crítica ao que está passando na trama, no
enredo”. Logo após a professora entrega aos alunos um cópia do artigo que ela tinha lido a
um tempo atrás e que “achava” trazer para discussão com eles, esse é o título do artigo:
“Telenovelas Uma fábrica de mais-valia ideológica” Vívian, solicita a leitura e os assuntos
que estão sendo discutido no texto. Ela escreve na lousa as seguintes palavras citadas
pelos alunos “Democracia”, “Ideologia”, “Valores” e “olhar crítico” e pede para que os
alunos escrevam o que entendem sobre esses termos, espera cerca de 20 minutos para que
eles conceituem essas palavras com o que eles pensam, ou seja, “com as próprias
palavras” ressalta a professora, passado esse tempo ela pergunta quem se dispõe a ler para
a turma, apenas dois alunos querem ler e a partir das respostas dos alunos, Vívian dar
exemplos sobre os termos e começa outra discussão sobre a pessoa ser um “cidadão crítico
no mundo”, os alunos participam da discussão concordando dando outros exemplos eles
citam que o “povo gosta de se iludir” “sonhando em ter uma vida igual a da novela”.
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Continuação Nota de campo – Aula 11/09/2013 turma: TAV7 – professora
Vívian
Em seguida, a professora solicita que eles releiam o texto e preste atenção na
seguinte estrofe de Fernando Pessoa:
Cada qual vê o que quer, pode ou consegue enxergar.
Porque eu sou do tamanho do que vejo.
E não do tamanho da minha altura.
Logo após, a leitura compartilhada da professora com a turma: ela escreve na
lousa a seguinte atividade:
Estabeleça uma relação entre o ponto de vista expresso no artigo “Telenovelas
Uma fábrica de mais-valia ideológica” e os versos de Fernando Pessoa.
A professora pede que os estudantes escrevam pelo menos 15 linhas de texto e
que na próxima aula socializem com a turma. Segue em anexos o artigo discutido
em sala nessa aula.

Ao acompanhar a aula descrita acima, vemos que o ponto de partida para a realização
da atividade em classe é um assunto corriqueiro, retirado do cotidiano dos alunos, a
telenovela, que permite contextualizar a leitura do texto e o fomento da discussão e da
produção textual em sala de aula. Vívian articula um tema atual que é a popularidade da
“novela das oito” com um texto crítico sobre valores sociais e uma estrofe do poema de
Fernando Pessoa com a finalidade de possibilitar uma reflexão crítica sobre a sociedade no
sentido de questionar práticas sociais e culturais (assistir novela) com o ponto de vista de cada
aluno sobre o tema tratado em sala, o que despertou interesse da turma e uma participação
ativa dos discentes.
Sendo assim, a prática de Letramento exercida pela professora Vívian condiz com sua
ótica sobre os Letramentos que na opinião dela é conduzir “o aluno a compreender a
composição textual e discursiva dos gêneros do discurso” e na aula descrita observamos a
preocupação da professora em estabelecer relações entre o texto lido e os aspectos discursivos
presentes no gênero textual artigo de jornal (os valores sociais e culturais, o ponto de vista, a
crítica) sobre a telenovela brasileira. A aula encerra com a proposta de atividade extraclasse
na qual os alunos tiveram que produzir uma redação sobre os textos lidos, o que foi
socializado na aula seguinte através da leitura da redação que cada aluno tinha feito e com as
intervenções da professora cujos objetivos era fazer com que os alunos conhecessem as
marcas do discurso (ideologias) e identificassem a relação entre discurso e texto.
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3.1.4 Considerações sobre as concepções e práticas de Letramentos das docentes

Nos eventos de Letramentos observados nas aulas das professoras pesquisadas, foi
possível perceber as tentativas de dar significação aos textos trazidos aos alunos. Com a
finalidade de estabelecer debates nos quais os assuntos atuais em circulação na mídia
pudessem ganhar espaço nas leituras dos estudantes, fazendo com que eles produzissem
sentidos para os textos lidos, por meio da atualidade dos gêneros (charges, artigos de jornais
diversificados) e temas (questões do ENEM, a telenovela).
Essas práticas de leitura e produção textual que permearam aulas e permitiram o
desenvolvimento de apreciação de valores (morais, políticos) despertando o interesse da
turma e o posicionamento de cada aluno sobre o que era discutido nos textos. Confirmaram na
prática, a percepção das docentes sobre o que seriam os Letramentos em sala de aula a partir
dos conceitos internalizados das mesmas sobre a temática em questão e que estão de acordo
com as possibilidades dos projetos de Letramentos que segundo Kleiman (2005, p.238) são:
[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos
e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato,
circulam na sociedade e a produção de textos que serão lidos, em um trabalho
coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua capacidade [...]

Em suas considerações (teórica e prática) sobre os Letramentos, podemos perceber que
as professoras exercem as práticas letradas em suas aulas, como afirma Kleiman (2005) numa
perspectiva do trabalho com textos que estão em circulação social e se aproximam da
realidade dos alunos. Nessa dimensão, podemos inferir que a concepção de cada professora
observada sobre os letramentos parte do pressuposto de que é a partir do texto que se pode
explorar as estratégias para o ensino da língua, e das linguagens, uma vez que, nas aulas essas
professoras enfatizam bastante que “tudo é texto”, colocando nas falas em sala, nos
exercícios, nos exemplos dados, que todo e qualquer ato de comunicação se dá por meio dos
gêneros textuais, que organiza um determinado discurso.
A ótica sobre os processos de Letramentos em sala de aula das quatro professoras
entrevistadas privilegia práticas relacionadas a eventos mediados por específicos gêneros
textuais e discursivos (Barton e Hamilton, 2000). Contudo, o trabalho com gêneros textuais
em si na sala de aula, não representa parcialmente eventos de multiletramentos, haja vista que,
esses gêneros (notícia, charge, letra de música, para citar alguns) precisam também estarem
articulados dentro de leituras expressamente inseridos em contextos virtuais, digitais,
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conectando os aspectos linguísticos (gramaticais) e a produção de significados para o leitor e
espectador, no caso, os alunos.
Por isso que, na próxima seção destacamos as falas das professoras sobre a concepção
que elas têm sobre o que seria os Multiletramentos, a teoria que abarca os Novos Letramentos
e suas novas dimensões socioculturais na utilização da língua por meio da leitura e da escrita,
principalmente em sala de aula.

3.2 Concepções sobre os Multiletramentos e o uso das TICs14

Em relação à teoria sobre os Multiletramentos na escola, as docentes participantes
desta pesquisa apesar de afirmarem possuir poucos conhecimentos acerca da teoria dos
Multiletramentos elas lançaram mão de aproximações teóricas para explicitar o que
compreendem sobre a temática em questão. Vejamos nas próximas subseções como cada
professora concebe os Multiletramentos teoricamente e quais as posições delas sobre a
utilização das TICs em sala de aula.

3.2.1 A Professora Rosa

No trecho a seguir, a professora Rosa avalia negativamente seu conhecimento acerca
dos multiletramentos, contudo, podemos perceber que em sua fala ela faz diversas referências
ao termo mostrando assim uma opinião sobre o tema que condiz com a dimensão da teoria
dos Multiletramentos na escola.

Nada !!! pode até... possa até ser que eu saiba... que eu pratique em sala de aula, mas
a denominação multiletramentos... O que me recorre, multiletramentos é que
extrapola a leitura de livros, o multiletramento poderia ser aliado a tecnologia,
não sei.... as mídias, alguma coisa assim, por isso, que o nome é multi, mas eu não
me recordo, nem autor, não, no momento não (Professora Rosa).

14

Sigla de tecnologias de informação e comunicação, inclui as máquinas e os programas que geram a difusão e o
acesso ao conhecimento.
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Nesse relato, a docente demonstra ter certos conhecimentos sobre o que seriam os
multiletramentos, ou seja, ao dizer que “extrapola a leitura de livros” ela faz referência a
outros suportes didáticos, à “tecnologia”, às “mídias”. E enfatiza o prefixo do termo “multi”
para ressaltar a ideia que o termo multiletramentos traz em si, a de multiplicidade de suportes
didáticos disponíveis para o ensino e aprendizagem (ROJO, 2012). Rosa associa o ensino
multiletrado aos aspectos tecnológicos e midiáticos que estão relacionados à utilização das
TICs e nesse contexto ao interpelarmos a docente sobre as práticas de ensino com a
articulação dos instrumentos das novas tecnologias (principalmente, os digitais e virtuais) a
professora afirma:
Meu grande calo são as TICs, em casa eu utilizo a internet, eu faço prova, digito,
eu faço colagens, sei fazer aquelas cópias, é... busco no google como eu já tinha
falado anteriormente, busco textos, temas que eu acho interessante e tal. Agora
tenho que te confessar [...] eu não tenho facebook, olha como tudo bate! Como uma
mulher hoje, diz que não tem facebook, eu não tenho facebook. Eu até vejo do meu
marido, das minhas irmãs, do meu filho. Mas eu não fiz o facebook, porque eu não
gosto muito da exposição, facebook é expor a vida eu não gosto muito, mas
poderia ter porque tem outras funcionalidades [...] quando eu acesso a internet uma
vez ou outra no dia é para ver textos assuntos, dúvidas e elaboração de provas e
atividades, mais atividade [...] (professora Rosa).

Na fala da professora Rosa, observamos que ela utiliza a internet, faz uso das novas
tecnologias em seu cotidiano, trabalha com a ferramenta de busca virtual, o “Google”, por
exemplo, para obter textos, temas e preparar atividades “[...] quando eu acesso a internet uma
vez ou outra no dia é para ver textos assuntos, dúvidas e elaboração de provas e atividades,
mais atividade [...]” ressaltou a docente em seu depoimento. Além disso, com relação a não
usar outras ferramentais digitais no campo pessoal ou na rotina diária (para além da busca por
informações ou digitação de provas) percebemos que Rosa relaciona o hábito de usar o
facebook com a exposição pessoal na internet, ou seja, para ela interagir nas redes sociais é
exibir a vida pessoal, assim, afirmou ela: “[...] eu não gosto muito da exposição, facebook é
expor a vida [...]”.
Ao acompanharmos uma das aulas da professora Rosa, constatamos o uso de
um dos textos que ela procura na internet e que utilizou para realizar um evento de
letramentos/multiletramentos, segue a descrição dessa aula:
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Excerto nota de campo – Aula 03/10/2013 turma: 8FM3– professora Rosa
A professora faz a audição com a turma da música “Firme e forte” de um grupo de pagode
chamado “psirico”. Após ter tocado, a professora Rosa distribui a letra da música (em anexos). Os
alunos leem o texto e em seguida há um debate sobre as questões discursivas, ou seja, as
questões sociais que a música trata.A professora escuta as falas dos alunos e escreve na lousa
palavras que se relacionam com a realidade social tais como, política, direitos humanos,
cidadania, povo, democracia, corrupção, eleições, carnaval, favela, sobrevivência e pede para
que eles a partir daquelas palavras escritas e de outras que eles acharem necessários façam uma
interpretação da música utilizando essas palavras no texto. Muitos alunos pedem para que ela
explique novamente a atividade, ela repete as falas anteriores e afirma que se eles
desenvolvessem um texto com essas orientações eles estariam realizando “uma leitura crítica
sobre a música e não apenas admirando ela pela melodia, pelo som”. Os alunos compreendem a
relação entre a importância de ouvir música e tentar tirar dela um sentido na letra que vai além do
ritmo.

Nota-se na aula descrita que a utilização da música “Firme e Forte 15” do grupo de
pagode psirico, possibilitou expressamente a realização dos letramentos críticos (ver capítulo
1, seção 1.2). A utilização específica dessa música em nossa opinião poderia parecer para
muitos professores um absurdo, haja vista que, essa letra de música não pertence ao “cânone”,
ou seja, ao padrão musical dito tradicional (a MPB de Chico Buarque, Caetano Veloso, por
exemplo). Mas, podemos notar a “questão do local” presente na letra da música, a
identificação dos alunos com a mensagem transmitida nesse gênero e a produção de sentidos
referentes ao lugar (periferia) onde os alunos vivem a realidade, a reflexão sobre as condições
sociais e suas mazelas.
Nesse sentido, foi possível entender a relação estabelecida entre o trabalho com esse
texto (a letra da música e a melodia) e o desenvolvimento da percepção dos alunos sobre sua
própria cultura, do que eles “gostam” de ouvir, a expressão da diversidade cultural trazida à
sala de aula, levando em consideração a bagagem cultural deles, isso voltado para discussões
sobre o mundo, a política e que possibilitou o trabalho com figuras de linguagem (conteúdo
do 9º ano).
Diante da fala da professora Rosa sobre o que para ela seriam os Multiletramentos e
também sobre a utilização das TICs em sala de aula e ao contrastarmos o seu depoimento com
a observação de uma de suas aulas já descrita, podemos dizer que a docente promove os
multiletramentos sob a perspectiva do material impresso. Na prática, Rosa articula o texto
impresso, com a audição da música e a leitura crítica protagonizada pelo aluno por meio do
15

Letra da música disponível em: < http://letras.mus.br/psirico/1568164/>. Acesso em 15/10/2013.
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estabelecimento da reflexão e produção textual focada na contextualização e no debate em
sala de aula de um assunto vivenciado pelos alunos. Além disso, ele utiliza as TICs (ao
pesquisar no Google a música com antecedência, ao observar a música popular e significativa
que esteve em circulação na mídia e ao pedir que seus alunos pesquisem também na internet o
assunto da próxima aula).

3.2.2 A Professora Érica

Vejamos o que a professora Érica relata sobre sua concepção acerca dos
Multiletramentos em sala de aula:
A teoria dos multiletramentos não, a teoria em si não. Eu acho que envolve
justamente, as diversas formas de aprendizagens né, pelo o que eu li de algumas
coisas soltas, não da teoria em si... como é que eu posso fazer com que meu aluno
aprenda? É justamente a busca do conhecimento né? (Professora Érica).

Depreende-se do depoimento da professora Érica que, embora, ela não tenha uma
definição teórica precisa sobre o que seja os Multiletramentos e da pouca aproximação com o
termo em si em seu relato, a professora ressalta que multiletrar “[...] envolve justamente, as
diversas formas de aprendizagens [...]” na “[...] busca do conhecimento”. O que nos leva a
inferir que a docente articula relações entre os vários modos de aprender e construir
conhecimentos focados nas possibilidades de aprendizagem dos alunos para definir o que são
multiletramentos para ela.
A dimensão dos multiletramentos na escola relaciona-se com as práticas de ensino
mediadas pelos suportes das novas tecnologias, ou seja, efetivar atividades voltadas para as
múltiplas aprendizagens letradas requer também a utilização dos recursos midiáticos virtuais,
digitais por parte dos professores. Sendo assim, a professora Érica quando questionada sobre
o uso das TICs relata:

Sim, é isso ai é impossível a gente hoje em dia a gente não fazer parte, utilizá-las o
máximo que a gente pode, inclusive, porque se você não utiliza você se torna um
excluído hoje em dia e eu participei de um programa tem pouco tempo, que foi um
programa que a Capes organizou e a comissão Fulbright e tudo foi através da
tecnologia então o professor que não tinha acesso que não tinha conhecimento ele
passou um grande “aperto” porque ele teve que aprender na marra, de ultima hora,
tudo era via internet, através de e-mail, facebook, tudo o que você pensar, , inclusive
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nos EUA muito do que a gente aprendeu é através do uso das tecnologias [...]
(professora Érica).

A partir do excerto transcrito da fala de Érica percebemos que sua acepção sobre o uso
das novas tecnologias tanto no âmbito pessoal quanto no profissional demonstra uma
significativa prática de utilização dos recursos da web. Érica ressalta a importância de estar
inclusa nas redes sociais, pois, segundo ela: “se você não utiliza você se torna um excluído
hoje em dia”, além disso, a professora mencionou que o “uso das tecnologias” contribuiu para
a participação no curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos (Fulbright).
Sobre a importância do uso das tecnologias para o ensino Érica declara:
As novas tecnologias elas contribuem de forma..., inúmeras, é... se a escola tivesse
preparada pra isso, [...] fornecer essa nova tecnologia de uma forma consistente,
tranquila é... tudo bem. Como a gente não tem isso na escola, essas novas
tecnologias ela passa a ser importante na casa do aluno, então eu tenho que
trabalhar meu aluno pra quando ele chegar em casa ele utilizar a internet, a
informação que tem lá de uma forma proveitosa e não passar o dia inteiro no
facebook e saber que aquilo ali é uma fonte de pesquisa que ali tem tudo e que ele
tá de igual pra o aluno da escola particular e que se ele quiser que ultrapasse esse
aluno da escola particular por que o oferecimento é igual, a internet não faz
discriminação não é?... ela não diz eu vou dizer pra Eudes isso e pra João aquilo e
vou dizer pra Maria aquilo outro eu vou lhe dar informação igual, hoje em dia a
briga deles é com eles mesmos a fonte de informação é democrática né, ela é
democrática então as novas tecnologias estão ai pra ajudar [...] a gente tem que
trabalhar com o ser humano e isso é pra ele saber utilizar isso que só vai lhe trazer
benefícios.

Érica assinala a questão da utilização das TICs numa perspectiva voltada para além da
escola, ou seja, nos momentos em que os alunos estão em casa navegando na internet ela
pensa ser importante direcionar os alunos a utilizarem esses momentos para fazerem
pesquisas, de acordo com a docente “essas novas tecnologias [...] passa a ser importante na
casa do aluno”. E que nesses momentos de acessos às paginas virtuais, por exemplo, nas
redes sociais, o aluno lembre que esse espaço é um local de democratização dos
conhecimentos disponibilizados pela web aos quais ele tem livre acesso, por isso, ela a firma
que, “a internet não faz discriminação” e é “fonte de informação é democrática né, ela é
democrática então as novas tecnologias estão ai pra ajudar [...]”. Essa visão que a professora
expõe coaduna com o que Moita Lopes (2010, p. 403) afirma:
[...] o acesso à rede contribui para o progresso da sociedade e possibilita que os
usuários exercitem o direito de manifestar opiniões e visões de mundo, além de ser
uma ferramenta que catalise o acesso a informações essenciais para o conhecimento
e construção do saber.
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Notamos tanto no depoimento de Érica quanto na afirmação do autor supracitado, que
a internet como ferramenta tecnológica disponibiliza o acesso democrático ao conhecimento,
isto é, a utilização da “rede” (web) torna-se um instrumento de fomento ao conhecimento, a
práticas de aprendizagens contextualizadas e a criação de espaços voltados para o exercício da
cidadania, é o que veremos na descrição de uma sequencia de aulas da professora Érica.

Excerto nota de campo – Aula 10/09/2013 turma: 3MV – professora Érica
A professora faz as correções das atividades sobre Adverbs (time, frequency, manner). Em
seguida, ela pergunta aos alunos se eles poderiam expressar a opinião deles sobre qual a
importância da língua inglesa no mundo. Um aluno fala que o inglês é a “língua do
mundo” Érica pediu para que ele explique à turma “o que isso significava” ele respondeu
que é “porque o inglês é o idioma dos EUA que é a maior potencia econômica do mundo”
e por isso “todos precisam aprender inglês” a professora concorda com a fala do aluno e
pergunta se alguém mais quer acrescentar alguma observação sobre esse assunto outros
alunos manifestam algumas opiniões parecidas com a do primeiro aluno. Em seguida a
professora pediu que todos pensassem a respeito do inglês, se todos os dias eles usam
alguma palavra em inglês, a turma confirma essa fala da professora que passou a distribuir
o texto “A importância do inglês no nosso dia a dia” (em anexos).
Em seguida a professora exibiu o vídeo clip do Zeca Baleiro e Zeca Pagodinho “samba do
approach” pediu que eles respondessem no caderno essas duas questões:
1- Para você qual a importância da língua inglesa no nosso mundo atual?
2- Você acha que o inglês tem influenciado a nossa vida? Exemplifique de que forma.
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Excerto nota de campo – Aula 17/09/2013 turma: 3MV – professora Érica
A professora exibe novamente os vídeos clipes da aula anterior e pede para que eles
relacionem o que a música tinha a ver com o texto sobre a importância do inglês, Muitos
alunos fazem comentários sobre o poderio norte-americano no mundo todo, inclusive no
Brasil, o debate foi acalourado. A professora intervém e cita as noticias sobre os 11 de
setembro de 2001, um marco na história do mundo. E expõe por meio do projetor algumas
imagens sobre o atentado terrorista às torres gêmeas na cidade de Nova York e o quanto
isso abalou o mundo. Algumas imagens exibidas pela professora nessa aula já foram
reproduzidas neste estudo no capítulo 1, na seção sobre os Letramentos Visuais.
Após a exibição das imagens a professora pede que os alunos formem grupos de até 5
pessoas e depois distribui algumas figuras impressas que tinham sido exibidas aos alunos e
pede para que eles escolham uma imagem e justifique a escolha. Após cada grupo escolher
e socializar o porquê da escolha da imagem a professora pede que eles retirem de cada
imagem escolhida o que mais chamou a atenção deles (por exemplo, dados, palavras,
cores, a própria mensagem) na figura e que formem pelo menos cindo frases em inglês
sobre o que tinham entendido sobre a leitura visual realizada. O horário bate, e a
professora pede para que todos realizassem a atividade em grupo na próxima aula e que
não faltassem, pois atividade valeria nota.

Nota de campo – Aula 08/10/2013 turma: 3MV – professora Érica
Dando continuidade a aula a professora pede que formem novamente os grupos e que cada
grupo escolha um participante para transcrever na lousa as cinco frases sobre a imagem
que escolheram e façam a tradução completa. Cada apresenta a imagem e faz a transcrição
das frases e a tradução. A partir de cada frase escrita a professora faz um glossário e
introduz o assunto sobre “Adverbs (doubt, place, degree or intensity)” , logo a após a
explanação do assunto e para encerrar esse período de discussão sobre a importância do
inglês no mundo a professora diz que na próxima aula exibirá um vídeo interessante que
exemplifica muito bem a importância de saber inglês no mundo. A turma curiosa pergunta
qual vídeo é, e se tem na internet, Érica responde que sim e que teve muitos acessos e que
se algum aluno quiser assistir antes é só digitar no Google sobre “Brasileira lança vídeo
contra Copa” e encontrará o vídeo sendo bom que assistam para a realização de mais uma
discussão em sala.
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Excerto nota de campo – Aula 22/10/2013 turma: 3MV – professora Érica
A professora exibe o vídeo de uma garota que critica a realização da Copa do mundo no
Brasil. Segue a imagem de um dos links da postagem do vídeo no youtube.

Após a exibição do vídeo a professora estabelece uma discussão pertinente com sobre a
mensagem do vídeo. A professora explica que nas aulas anteriores trouxe diversos textos
que tratavam da importância do inglês para o mundo e que a ação da menina de gravar um
vídeo sobre a opinião dela só atingiria uma expressiva parte de pessoas no mundo todo se
a língua falada tivesse algo em comum, por isso, o uso do inglês que é a língua de
referência internacional. Os alunos interagem durante a fala da professora concordando
com ela. Um aluno menciona que a “atitude da jovem era impressionante porque ela disse
o que o povo brasileiro pensa, mas não sabe se mobilizar para dizer”. E fala dos protestos
nas ruas que aconteceram durante a copa das confederações. A docente diz que ele tem
razão ao falar isso, por isso, que ela trouxe vídeo para que todos tivessem também a
oportunidade de saber que é possível dar opinião sobre os acontecimentos do país e que
para isso “não precisa ir pra ruas”, “mas utilizar a Internet para fazer críticas e até mesmo
protestar. Seja pelo facebook, ou mesmo gravando um vídeo que isso poderia repercutir
positivamente”. A turma começa a falar sobre os protestos o que levanta outra discussão
que é interrompida pelo final da aula.

De acordo com as sequências de aulas descritas da professora Érica, na turma do
Ensino Médio, foi possível perceber uma prática de ensino voltada para os multiletramentos
na qual a docente articulou a leitura de imagens – fotos, gráfico, figuras – sobre os atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001 (que durante a semana a mídia já anunciava as
homenagens às vitimas), com reflexões em sala de aula sobre a supremacia econômica e
cultural dos EUA e as questões políticas internacionais que envolvem ideologias e
intolerâncias religiosas, e por meio dessa contextualização histórica a professora fez
sobressair o lugar e a importância da língua inglesa no mundo, haja vista que são dos EUA o
domínio e a maior influência nos processos de globalização.
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A docente utilizou um texto impresso sobre esse tema e passou um vídeo do youtube16
no qual uma brasileira faz críticas à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil
falando em inglês e chamou atenção do mundo com mais de 500 mil acessos em 24 horas.
Essa aula teve como instrumentos os diversos gêneros discursivos: o texto escrito, o vídeo, as
imagens, todos apropriados ao tema trabalhado, dando ênfase à importância de adquirir e usar
a língua inglesa no mundo; contextualizando as diferentes linguagens com a finalidade de
propor leituras sobre um tema importante para ser discutido e apreendido pelos alunos.
Observamos assim, a preocupação da docente em trazer para os alunos a
multiplicidade de linguagens como prática social, em outras palavras, a utilização dos
variados textos numa perspectiva da interação e da formação cidadã, apresentando as
múltiplas possibilidades de comunicação e significação dos artefatos culturais em circulação
na sociedade (vídeos, fotografias, dentre outros).

3.2.3 A Professora Ana

Retomando as análises sobre a ótica das participantes sobre o que seriam para elas os
multiletramentos e a utilização das TICs no âmbito do ensino e da aprendizagem da língua,
observamos no trecho abaixo o que a professora Ana entende sobre a teoria dos
Multiletramentos:
“Não sei muito... mas a palavra já diz né, multiletramento então não é o letramento
apenas em leitura e escrita mas também na parte digital, tem o letramento
digital, então se o aluno sabe mexer, utilizar as ferramentas de um celular
adequadamente assim é um letramento digital, assim como no computador
também, saber utilizar bem adequadamente e saber também se defender, por
exemplo, no facebook, é importante que ele não exponha tanto a sua vida ou não
agrida tanto o colega porque ali é uma rede social, né, então é importante ele saber
usar e se adequar, isso é um letramento, isso é o chamado multiletramento”
(professora Ana).

Depreende-se do depoimento da professora Ana que apesar de ela dizer “Não sei
muito” sobre a teoria, ela afirma que os multiletramentos “[...] não é o letramento apenas em
leitura e escrita [...]”, mas também o “letramento digital”, ou seja, a docente relaciona a
questão dos multiletramentos na escola ao trabalho com as tecnologias digitais. Nesse sentido,
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Disponível em:< http://mais.uol.com.br/view/ofj6vrny8naf/brasileira-lanca-video-anti-copa-e-chama-atencaono-exterior-04028D9B3062D8A94326?types=A&>.
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ela recorre ao termo letramento digital para inferir aspectos referentes às práticas voltadas
para o uso das redes sociais, assim a docente elucida: “[...] é um letramento digital, assim
como no computador também, saber utilizar bem adequadamente e saber também se
defender”. Ela cita o “facebook” como local onde os alunos devem aprender a serem
multiletrados, principalmente, para não expor a vida ou agredir algum colega, ou seja, é um
letramento crítico voltado para o uso das tecnologias digitais.
Ao mencionar o facebook em seus depoimentos a professora Ana expõe que essa rede
social é muito presente na vida das pessoas e na dela também, é o que ela pontua ao falar
sobre a utilização das TICs no cotidiano:
“Eu utilizo sim, e... sofro um pouco né, para aprender essas novas tecnologias, eu
digo assim que eu sou, a gente já leu apostilas que agente, nós da minha geração, eu
já tenho 42 anos nós somos imigrantes digitais, nós estamos saindo do papel e da
caneta pra passar pra esse mundo digital e não é fácil pra mim não é fácil, mas... eu
acho assim que eu já quebrei muitas barreiras, muitos medos que a gente tem
medo de mexer com computador, mexer com facebook é isso ai, é enfrentar
essa nova realidade que existe, essa nova forma de comunicação... eu me dou bem
com o facebook, eu tenho notebook, eu já passo muita mensagem com e-mail, eu
já abro minha caixa de e-mail e leio porque antes eu não lia, passava quase 15 dias
sem eu abrir, agora quase todo dia eu acesso pelo menos uma horinha”
[...](professora Ana).

De acordo com Ana, o uso das novas tecnologias é um desafio que ela enfrenta, pois,
ela é uma imigrante digital e destaca que quebrou “[...] muitas barreiras, muitos medos [...]
de mexer com computador, mexer com facebook [...]” ao enfrentar essa “nova realidade que
existe”, essa realidade virtual e suas ferramentas digitais, por isso que a docente destaca
possuir facebook e ter notebook e ler regulamente os e-mails. Além disso, depreende-se da
fala de Ana a referência ao termo “imigrante digital” que foi criado por Presky (2001) para
descrever a primeira geração constituída por indivíduos que nasceram antes da
potencialização das TICs e da Internet, em uma época em que a pesquisa era feita em
bibliotecas, enciclopédias, e não em sites de busca como o Google, por isso que ela ressalta a
idade “tenho 42 anos” para afirmar sua concepção de ser uma imigrante digital. Nessa
perspectiva, ao ser questionada sobre a importância das TICs em sala de aula ela explica que
é:
“Porque eles são a geração digital, eles já nasceram nessa geração, os meninos, eles
utilizam as ferramentas de um celular com muita tranquilidade e inclusive eles
me ensinam muito nisso ai, então eles são da geração da imagem né, [...] dessa
dinâmica da velocidade da informação então muitas vezes o livro para eles não é
tão interessante tão instigante quanto uma pagina virtual”.

79

Quando a professora pesquisada afirma que os alunos já estão em constante interação
com as TICs e que isso é algo positivo, pois, também ela pode aprender com os alunos, como
ressaltou a professora Ana nesta fala: “[...] eles utilizam as ferramentas de um celular com
muita tranquilidade e inclusive eles me ensinam muito nisso [...]” percebemos que os
aspectos relativos à interação professor e aluno podem ser fortalecidos no uso das TICs. Essa
dimensão de interatividade torna-se um recurso fundamental para significar as aprendizagens,
inclusive em contextos de leitura e escrita mediadas pelas ferramentas virtuais, é o que Ana
menciona ao ressaltar que “muitas vezes o livro para eles não é tão interessante tão instigante
quanto uma pagina virtual”, e até mesmo quando manipulam o celular, ou seja, por exemplo,
no envio de mensagens via SMS/MMS disponíveis em celulares.

3.2.4 A Professora Vívian

Sobre a teoria dos multiletramentos na escola, a docente Vívian comenta que:
“Sinceramente... eu já li um texto em relação a isto, mas, assim, foi uma leitura
muita rápida, então... assim... eu não tenho ainda conhecimento , embasamento
teórico para discutir sobre essa questão do multiletramento. Eu sei que existe essa
questão do multiletramento, assim como, existe a questão do multiletramento
crítico, enfim, então, são novas, é, categorias em relação ao letramento, mas...
assim, eu não tenho embasamento teórico para discutir ou até mesmo aplicar, nesse
caso eu precisaria dar uma lida em relação à teoria” (professora Vívian).

Na opinião de Vívian, os multiletramentos consistem em um campo teórico a ser
descoberto, pois, ela afirma não ter um “embasamento teórico para discutir sobre essa
questão do multiletramento”. Que segundo a docente tem relação com o “multiletramento
crítico” e com as “novas” “categorias em relação ao letramento”, contudo, não há na fala da
professora um aprofundamento teórico ou alguma analogia que explicite suas concepções
acerca do que sejam os multiletramentos na escola.
Já com relação ao uso das TICs no cotidiano a docente Vívian declara:
“Eu uso muito pouco esses recursos tecnológicos, eu uso mais o e-mail, tenho até
facebook, mas acesso pouco as redes virtuais, às vezes eu utilizo mesmo é para
fazer uma ou outra pesquisa na internet... Mas acho interessante sempre observo o
face da minha filha, as fotos que ela coloca, até a “vida dos outros” tá lá [...] mas
internet mesmo eu passo poucas horas por semana” [...](professora Vívian).
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O que podemos notar a partir do depoimento de Vívian é que ela utiliza

as

ferramentas digitais o e-mail e possui “até facebook”, mas ainda mantêm distância em
diversificar o uso desses recursos, mostrando que acessa “pouco”, outros domínios da
internet. Contudo, ao ser questionada sobre a importância das TICs para o ensino e
aprendizagem a professora opina:
“Ah, sim, acredito até porque a maioria dos alunos estão inseridos nesse contexto,
[...] não há mais condições você [...] trabalhar em sala de aula apenas com o quadro,
com a exposição oral, e não há mais porque, por exemplo, o nosso aluno como
dizem né, está antenado... ele acessa o facebook [...] acessa o blog [...] acessa os
jogos da internet, enfim [...] ele está inserido nesse contexto, então nós
precisamos a todo o momento alcançar esse aluno e... no caso, e o alcançar esse
aluno é necessário que estejamos também inseridos nesse contexto... E... até porque
volta e meia na sala de aula nós percebemos que os alunos, como eles levam o
celular, é... acessam a internet na própria aula. Então... nós precisamos é...
aproveitar isso e trazer pra sala de aula mesmo, ou melhor, para a aula, aproveitar
isso mais como um recurso didático para que esse aluno compreenda
determinados elementos da língua, ou melhor, compreender o funcionamento
da língua”.

Apesar de utilizar pouco as ferramentas digitais em seu cotidiano, a professora Vívian
ressalta a importância do uso das novas tecnologias em sala de aula, haja vista que, para ela “a
maioria dos alunos estão inseridos nesse contexto”, o contexto ao qual ela se refere é o
contexto digital e virtual e exemplifica, destacando que o aluno “[...] acessa o facebook [...]
acessa o blog [...] acessa os jogos da internet” e por isso ser essas ferramentas, as novas
tecnologias, e a necessidade de inserção do professor nesse contexto, pode ser um modo de
“alcançar” o “aluno”. Utilizando-as “como um recurso didático para que esse aluno
compreenda determinados elementos da língua, ou melhor, compreender o funcionamento da
língua”.

3.2.5 Conclusão sobre as acepções das professoras acerca dos Multiletramentos

Quando falam do desconhecimento sobre a teoria dos multiletramentos, as educadoras
se referem à falta de embasamento teórico aprofundado sobre essa “nova pedagogia” (Rojo,
2012), afirmam que são mínimas as leituras feitas a respeito dos aspectos que envolvem essa
prática de ensino, contudo, a maioria delas faz aproximações e diz com coerência o que, para
elas, significam os multiletramentos. Talvez por isso é que, na maioria das observações das
aulas dessas professoras, não percebemos efetivas práticas de ensino multiletradas
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relacionadas com as tecnologias digitais e virtuais, não há articulação dos recursos
hipermidiáticos disponíveis na web com as práticas de letramento já efetuadas pelas
professoras, embora elas já trabalhem na perspectiva dos multiletramentos nos impressos
(jornal, revista, charges, tiras, HQs, publicidade etc.) apontada por Rojo (2013),
‘multiletramento’, aqui, significa que compreender e produzir textos não se
restringe ao trato do verbal, oral e escrito, mas à capacidade de colocar-se em
relação às diversas modalidades de linguagens –oral, escrita, imagem, imagem em
movimento, gráficos, infográficos etc. – para delas tirar sentido (2004, p. 3).

É no enquadre do trabalho escolar com os diversos gêneros (textuais, discursivos) nas
variadas modalidades de linguagens conforme citadas por Rojo (2004) que se apresentam em
circulação social, principalmente, em meio impresso que se dão as práticas de
multiletramentos das professoras pesquisadas. Assim, ressaltamos de acordo com os estudos
de Rojo e Moura (2012, p. 8) que:
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o
uso de novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”),
mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de referência do alunado
(popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos,
para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático – que envolva
agência – de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros
letramentos, valorizados (como é o caso dos trabalhos com hiper e nanocontos) ou
desvalorizados (como é o caso do trabalho com picho).

A dimensão dos multiletramentos na escola, que Rojo e Moura (2012, p. 8) defendem
que “pode não envolver [...] o uso de novas tecnologias” foi a que mais constatamos nas aulas
das professoras. Mas podemos estabelecer uma relação com o uso das tecnologias na medida
em que elas selecionam o material impresso também nos ambientes virtuais. Foi possível
verificar que a seleção desses textos aconteceu por meio de pesquisas das professoras,
principalmente na internet, a partir do que elas pensam ser interessantes para os alunos, do
cotidiano deles como, por exemplo, o tema Copa do Mundo. Em uma das sequências de aulas
observadas foram trabalhados diversos textos a partir dos quais a professora suscitou um
debate pertinente, fazendo com que os alunos dessem suas opiniões sobre o assunto e
pesquisassem, na web, materiais com informações sobre a realização do evento no Brasil.
E por meio das pesquisas realizadas pelos alunos foi estabelecida uma plenária de
discussões, dando voz ao discente, o que nos permite inferir como estratégia de letramento
(crítico), mas não de multiletramentos a partir da concepção que propõe a articulação da
leitura e da escrita baseada nos processos colaborativos ou em rede, do uso dos recursos
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tecnológicos (ferramentas da web), da exploração mais intensa dos hipertextos, que
discutiremos na seção 3.3.

3.2.6 Conclusão sobre a utilização das TICs

Nesse aspecto da utilização das novas tecnologias digitais e virtuais em destaque na
sociedade atual, tais como, as redes sociais, softwares, observamos nas falas das docentes que
elas têm contato e manipulam de modo pessoal os gêneros da hipermídia. A maioria delas
possuem facebook, acessam e-mail, fazem buscas nas ferramentas de pesquisas na web, por
exemplo, utilizando o google, tanto na vida pessoal quanto para a realização do trabalho
docente (esse é realizado apenas para o acesso e a impressão de textos a serem trabalhados em
sala de aula). Percebemos tanto nas falas das professoras quanto na prática dificuldades em se
aperfeiçoarem nessas mídias e observamos ser um desafio para elas efetivarem em suas
práticas de ensino atividades que agrupem os recursos das novas tecnologias e os conteúdos
curriculares.
É possível inferirmos que a concepção de imigrante digital trazida por Ana se
enquadre também às outras docentes pesquisadas com exceção da professora Érica que não se
sente uma “estranha” ao utilizar os recursos da web, e esta ótica de que a utilização das novas
tecnologias ainda constitui para elas um campo a ser cultivado influi nos trabalhos por elas
desenvolvidos em sala de aula. Há muito que percorrer na visão dessas professoras sobre o
Letramento digital para elas, e por isso, ressaltamos a afirmação de Coscarelli e Novais (2012,
p. 72) sobre a importância de o professor estar em constante aperfeiçoamento no campo do
Letramento digital, uma vez que,
O letramento digital influencia outros letramentos, já que muitos textos impressos,
como textos veiculados na mídia, fazem referência à cultura digital, às interfaces
gráficas e a questões que são melhor compreendidas por quem usa o computador e a
internet. São charges, peças publicitárias, capas de revistas e jornais, que usam
marcas das interfaces para construir seus textos e citam práticas sociais mediadas
pelos ambientes digitais. Além disso, alguns sistemas de avaliação, como o Enem, já
recorrem a temas da cultura digital para construir suas questões e suas propostas de
redação, como ocorreu em 2011.

Quando as autoras referem-se à questão de redação do ENEM no ano de 2011 cujo
tema foi "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado", elas chamam
atenção para a reflexão sobre as práticas de Letramentos digitais evidenciadas pelos diversos
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textos em circulação em ambientes virtuais e exemplificam com a proposta de redação do
ENEM. Nesse sentido, é relevante que o letramento digital e o domínio das novas tecnologias
passem a ser prioridade para os professores e que os usos das mesmas se efetivem em suas
práticas de ensino.
Ao observamos que as práticas de ensino letradas realizadas pelas professoras
pesquisadas se resumem ao espaço da sala de aula, constatamos a manutenção de posturas
tradicionais focadas em atividades de ensino e aprendizagem da língua apenas em suportes
escritos, tais como o caderno e folhas avulsas, o que Rojo (2009) e Soares (2004) definem
como letramento escolar. Não há por essas agentes de letramento uma preocupação em
estabelecer relações de aprendizagens fora da escola em mídias eletrônicas, por exemplo.
Mesmo essas docentes dedicando um significativo tempo em sites, redes sociais na
internet a fim de selecionar textos para serem lidos, debatidos e servirem de base para as
produções textuais, não observamos o estabelecimento de diálogos com os alunos fora da
escola por meio dos recursos virtuais disponíveis (facebook, Orkut, Twitter, e-mail). Não
existe o uso desses meios nas práticas pedagógicas, não são exploradas, por exemplo, a
criação de redes on line para a ampliação das atividades didáticas no ensino da língua e das
linguagens efetuadas por essas professoras, apesar de todas elas sempre dialogarem em sala
sobre os assuntos em circulação nas redes sociais e nos noticiários da mídia.
Enfim, por meio das análises das entrevistas aplicadas às participantes desta pesquisa,
no tocante à compreensão que elas têm a respeito de como as TICs contribuem para o
aprendizado dos alunos, notamos que todas as docentes concordam que as TICs colaboram
para que a aprendizagem se torne significativa e desafiadora.
Na próxima seção discutiremos como as professoras participantes da pesquisa
compreendem e utilizam os hipertextos em sala de aula.

3.3 Compreensões e práticas com hipertextos17 nesta pesquisa
Com relação ao uso dos hipertextos em sala de aula, as professoras defenderam a
acepção do hipertexto como a possibilidade de efetuar leituras não lineares entre diversos
textos, não necessariamente em ambientes da internet. Assim, as concepções sobre hipertexto
17

Os hipertextos sejam online ou off-line são informações textuais combinadas com imagens, sons, organizadas
de forma a promover uma leitura (ou navegação) não linear, baseada em indexações e associações de ideias e
conceitos, sob a forma de links. Os links funcionam como portas virtuais que abrem caminhos para outras
informações. O hipertexto é uma obra com várias entradas, onde o leitor/navegador escolhe seu percurso pelos
links. Lemos (2002, pag. 130 apud Aquino, on line).
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expostas pelas participantes da pesquisa mostraram relações com a falta de exploração dos
recursos da internet nas aulas, isto é, não há práticas de ensino utilizando as ferramentas on
line ou off line nas atividades em classe que veiculam a navegação em textos na web. Elas
compreendem o que são os hipertextos (apenas a professora Érica afirmou desconhecer o
termo: “O que são hipertextos? (risos), porque eu vou ser bem sincera eu não sei o que é isso,
essa expressão eu não conheço, de repente eu conheço mas não sei que tem em esse nome”).
Já Vívian, Ana e Rosa buscaram assegurar em suas falas que trabalham com hipertextos.
Vejamos respectivamente nos trechos que seguem o que elas entendem por hipertexto e como
trabalham em sala de aula.
“Essa questão do hipertexto [...] está também muito veiculado à questão das novas
tecnologias, né, que são links de vários textos [...] vou chamar de hipertexto, por
exemplo, se eu trabalho uma música que me leva a um outro texto, eu considero isso
como hipertexto, embora alguns, por exemplo na área da linguística do texto vai
chamar de intertextualidade [...]. A música que leve esse aluno a um outro texto,
como por exemplo, a uma crônica ou até mesmo a um conto, ou no caso o artigo de
opinião que leve esse aluno, a no caso, a um outro texto, a um outro gênero [...] um
editorial, [...] eu trabalho dessa forma [...] essas relações” [...] (Professora Vivian).

Na perspectiva de trabalhar com textos a partir de conexões com outros textos, a
docente Vívian busca instituir relações semânticas, pragmáticas entre termos, palavras a fim
de compor diálogos em meio a gêneros diversos, a professora pesquisada busca no campo da
intertextualidade e da textualidade18 criar dinâmicas flexíveis por meio da interligação de
diferentes linguagens como exemplificado na sua fala: “[...] a música que leve esse aluno a
um outro texto, como por exemplo, a uma crônica ou até mesmo a um conto [...]”. E ao
propor essas atividades de intertextualidades em classe, a professora pensa estar empregando
uma metodologia voltada para o hipertextual, uma vez que procuram configurar diálogos e
interfaces para produção de significados e sentidos em rede de textos para as leituras dos
alunos. É o que também observamos na fala da professora Ana:
“Hipertexto é um texto que leva a outro texto, não é isso? É... o que às vezes a
gente utiliza, é o próprio dicionário porque ele tem o hipertexto né? Você pega um
verbete olha é... a acepção o conceito e aquele conceito lhe leva a outro isso sim a
gente faz com o aluno, tem esse conceito então vai pra outro, né... isso apenas, o que
eu me recordo de hipertexto que a gente trabalha na prática é a apenas isso”
(professora Ana).

No depoimento da professora Ana, é importante salientar que, o trabalho com textos
na perspectiva da intertextualidade permite o uso variado de suportes, por exemplo, o
dicionário como mencionado por ela: “[...] o próprio dicionário porque ele tem o hipertexto
18

A textualidade possui três aspectos de acordo com Marcuschi (2005, p. 89): primeiro o texto é um fato
discursivo (atividade enunciativa) e não uma relação de signos; segundo, situa-se num contexto sociointerativo e
de produção de sentidos; terceiro, passível de interpretação por meio da experiência do indivíduo.
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[...] Você pega um verbete olha a acepção, o conceito e aquele conceito lhe leva a outro
[...]”. Sendo assim, o desenvolvimento de atividades com material apenas impresso, conforme
os depoimentos das docentes não impedem a prática de leituras hipertextuais, é o que afirma
Rosa:
“[...] minha prática tem sido falha em relação a hipertexto no que diz
digitalmente porque você há de convir que o hipertexto ele não pode ser apenas
digital, o hipertexto também pode ser no papel, impresso como eu faço nos meus
“toquinhos de papel” e através dele o meu aluno vem com um assunto, e um
assunto que leva a outro que leva a outro e não deixa de ser um hipertexto”
(professora Rosa).

O trabalho com os hipertextos de acordo com o depoimento da professora Rosa se
baseia, principalmente, na prática de leituras intertextuais, que segundo ela: “[...] o hipertexto
ele não pode ser apenas digital, o hipertexto também pode ser no papel, impresso [...]”
ressaltando ainda, que em sala de aula o trabalho parte também da indagação dos alunos: “[...]
o meu aluno vem com um assunto, e um assunto que leva a outro que leva a outro e não deixa
de ser um hipertexto [...]”. Nesse sentido, a prática da intertextualidade, ou seja, do
estabelecimento de diálogos entre textos diversos, por meio de afinidades entre os distintos
gêneros a fim de produzir conhecimentos a partir da discussão e das interfaces desses textos
que se conectam através de contextos em comuns, tornam-se formas de leitura de hipertextos
em sala de aula.
Diante do exposto, percebemos que a ausência do trabalho com os hipertextos em
meio digital na escola, pelas professoras pesquisadas, não é um problema para que elas
promovam práticas de leituras hipertextuais em sala de aula. Nesse sentido, as práticas de
ensino voltadas para os processos de Letramentos e Multiletramentos em sala de aula
efetuadas pelas docentes neste estudo partem da exploração dos gêneros textuais como formas
de uso da linguagem e da língua.
Inicialmente, as dinâmicas de ensino observadas são focadas na leitura (descritas nas
notas de campo), cujos instrumentos base são os textos impressos que articulados com a
explanação oral, o uso do questionamento e da postura ativa docente promove a participação e
interação do aluno. Assim, dando continuidade ao nosso estudo de caso, exploraremos na
próxima seção quais as estratégias de ensino baseadas na leitura e na escrita que as
professoras entrevistadas exercem em suas práticas pedagógicas.
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3.4 O trabalho com a leitura e a escrita

As práticas de Letramentos e Multiletramentos das professoras pesquisadas são
baseadas na compreensão que elas têm sobre o uso da língua e do papel da leitura, da
importância do ato de ler, principalmente a partir dos gêneros textuais. Foi possível perceber
que o impulso à leitura de variados textos em sala de aula configura o principal modo de
estimular as atividades de interpretação e produção textual dos alunos. Vejamos alguns
trechos das entrevistas que ilustram essa análise.

3.4.1 As Professoras Rosa e Érica
As práticas de leitura e de produção de textos na escola revelam importantes modos de
trabalho para os Letramentos e Multiletramentos, analisaremos a seguir o que a docente Rosa
tem a dizer sobre isso,
Professora Rosa:
[...] “como estratégia para leitura eu [...] entrego o texto para eles e eu gosto muito
de início que eles leiam primeiro sozinhos, que eles façam a leitura silenciosa, sem a
minha ajuda, sem a minha leitura, sem nada, ele... sozinho ele vai lendo que naquele
momento ele vai fazendo a leitura crua, é como ele lê, a maneira que ele lê o texto
ele vai ler ali”.

Assim, ressalta Rosa sobre como ela concebe e promove a prática da leitura dos
alunos, afirmando que é através de uma “[...] leitura crua [...]”, realizada pelos estudantes o
ponto central para tornar a leitura significativa, ou seja, é por meio do modo próprio de ler de
cada aluno que a docente explora a dimensão leitora em sala de aula dos discentes. Com
relação à produção textual a docente afirma,
[...] “já com relação à produção textual, primeira coisa que se faz para se produzir
um texto é discutir, não se pode lançar pro aluno um tema sem antes colocar as
opiniões deles, as minhas opiniões, tem que haver um diálogo, então a primeira
coisa é discussão” [...].

Ao explorar a produção textual em sala de aula com seus alunos, Rosa inicialmente
estabelece uma discussão sobre um determinado tema e a partir disso ela propõe uma
atividade escrita contextualizada que também esteja relacionada com os conteúdos
gramaticais. A professora afirma criar uma situação comunicativa, ou seja, segundo Rosa:
“[...] primeira coisa que se faz para se produzir um texto é discutir, não se pode lançar pro
aluno um tema sem antes colocar as opiniões deles, as minhas opiniões, tem que haver um
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diálogo [...]”, deste modo ela prepara o aluno para a produção textual, principalmente,
levando em consideração o que é debatido em sala, o que o aluno pensa, a opinião dele, sua
interlocução. É a prática do protagonismo do aluno que a docente busca promover,
possibilitando que o mesmo exerça sua competência linguística (o lugar da fala de cada
aluno). Vejamos a seguir o que a professora Érica afirma sobre suas práticas de ensino para a
leitura e a produção textual dos alunos:
Professora Érica
“Exatamente a gente trabalha muito a leitura, não tanto com a produção textual em
inglês, agente produz muito parágrafo, textos pequenos [...]. A gente trabalha muito
com técnicas de leitura em inglês o skimming, scanning, é... “onde é que tá essa
informação?”, com cognatos, eu trabalho muito com a questão dos cognatos,
cognato verdadeiro, cognato falso onde é que eu vejo isso, isso aqui é um nome de
uma pessoa, de um país,” [...].
“E inclusive se você olhar os parâmetros de língua estrangeira o foco é a leitura,
desde que ele foi criado, então porque as nossas salas são muito cheias, agente tem
que trabalhar a leitura, a pronuncia também é importante, mas a gente não trabalha
como deveria porque não tem condição, mas faz parte de leitura este sempre foi o
meu foco, o meu instrumento”.

Para a professora Érica, o trabalho com a leitura “[...] sempre foi o meu foco, o meu
instrumento [...]” e nessa concepção, a docente assegura que a leitura é desenvolvida não
apenas como forma de decodificação de letras, sílabas, palavras, sons, mas como processo de
significação para o aluno que lê. É a partir do conhecimento prévio do aluno que são
realizadas as inferências leitoras “[...] onde é que tá essa informação? [...]” pontua Érica
sobre o papel do discente para o desenvolvimento da leitura da língua inglesa, explorando os
aspectos relacionais na língua, por exemplo, o trabalho com os cognatos mencionado pela
professora e as técnicas de leitura, tais como, o skimming e scanning.
Percebemos a partir de alguns excertos das entrevistas que o uso da língua e das
linguagens como material didático parte do trabalho com a leitura, todo o desenvolvimento
das estratégias de ensino é focado na atividade leitora. Cada professora pesquisada demonstra
certeza de que é por meio da competência leitora que se consegue a apreensão dos
conhecimentos sobre os textos, sobre os gêneros. Antes mesmo de qualquer produção textual,
as professoras afirmam ser indispensável práticas leitoras com a finalidade de circunscrever as
redações dos alunos. Com relação à produção textual cada professora possui um modo
diferente de explorar os processos de escrita de seus alunos, o mais observado nas aulas foi o
trabalho por meio de paragrafação, ou seja, a construção de parágrafos curtos sobre
determinado assunto discutido em aula que depois de lidos pelas docentes eram apontados
erros de ortografia e possíveis reescritas.

88

Notemos a seguir, trechos das entrevistas realizadas com as professoras Ana e Vivian
sobre as estratégias de leitura e escrita para os Letramentos e Multiletramentos em sala de
aula.

3.4.2 As Professoras Ana e Vívian
A reflexão sobre as práticas de ensino voltadas para a leitura e a produção textual na
sala de aula está relacionada também ao modo como os gêneros textuais são trabalhados com
os alunos, é o que analisamos na fala da professora Ana:
[...] “é na leitura e na escrita, acredito que eu faça um trabalho significativo [...]
trabalhamos sempre os gêneros textuais, a leitura desses gêneros e compreendendo
as características principais de cada gênero. [...] o foco é a leitura, ele tem que ler,
ele tem que decodificar, a partir daí mas [...]não é só isso, né... é a partir daí a gente
passa, ai sim vem o trabalho de letramento, como é que você vai trabalhar, como é
que você vai utilizar esse texto, ‘o que você compreendeu destes textos, você
poderia produzir um texto com essas características que você encontrou?’[...]”
(Professora Ana).

Na perspectiva da professora Ana quando entrevistada sobre quais estratégias de
leitura e escrita ela utiliza em sala, seu “foco é a leitura”, mesmo que seja apenas o trabalho
de decodificação para que o aluno comece a interagir com o texto. Nessa perspectiva ela
afirma fazer um “trabalho significativo” com os gêneros textuais, que, segundo ela passou a
ser o centro para as atividades realizadas e não mais a gramatica normativa (a utilização de
estruturas fragmentadas, frases soltas a partir da exposição sobre as classes gramaticais). É
por meio do texto em seus variados gêneros que Ana afirma realizar as práticas de
Letramentos, estruturadas na competência leitora de seus alunos para a construção de outros
textos por eles, por isso a importância da compreensão textual antes da produção de um
determinado texto, como indaga a professora no contexto da sala de aula, para exemplificar
seu trabalho com a leitura e escrita: “[...] o que você compreendeu destes textos, você poderia
produzir um texto com essas características que você encontrou?”.
Já a professora Vivian relata nas respostas à entrevista:
[...] “eu trabalho muito com o texto, é, e com alguns gêneros que eu acredito que
contribua pra essa questão do processo do letramento, como, por exemplo, é o
seminário que é o gênero que associa tanto a questão da oralidade quanto a
questão da escrita” [...]
[...] “Geralmente eu a principio, eu levo o texto, por exemplo, [...] um artigo de
opinião, a principio eu faço a leitura deste artigo, e a partir dessa ou logo após a
leitura eu explico os aspectos composicionais do gênero, e assim na explicação do
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aspecto composicional, além da questão da composição das características que
pertencem a esse gênero, eu explico a questão da tipologia, das tipologias que
predominam... e ai entro também nas questões gramaticais” (professora Vivian).

Na entrevista com a professora Vivian, observamos através de seu depoimento que a
realização de estratégias de aprendizagem para o Letramento em sala de aula parte do trabalho
com os gêneros na perspectiva textual, ou seja, compreendendo a leitura e a produção textual
como produtos sociais efetivados em gêneros (seminário, artigo de opinião) e a compreensão
dos diferentes usos desses variados textos pelos alunos.
O trabalho com os gêneros como instrumento de ensino e aprendizagem está
colocado em diferentes discussões sobre os papéis da compreensão e da produção de
gêneros diversos na vida escolar. No entanto, na área específica de línguas (materna
e estrangeira), os gêneros assumem uma perspectiva central, pois são o meio de
participar da atividade social e o objeto, ou seja, o conceito científico, a
generalização, que será produzido na atividade de ensino e aprendizagem
(LIBERALI, 2010, p.25).

Assim, o trabalho com os gêneros na perspectiva dos Letramentos e dos
Multiletramentos pressupõe entendê-los como materialização das práticas sociais e culturais
na sociedade, conforme afirma Liberali (2010). Já para Rojo (2000) os gêneros podem ser
entendidos como enunciados que circulam tanto em meio impresso quanto digital, pois, para
autora:
[...] gênero como família de textos, sendo que famílias podem ser reconhecidas por
similaridades. Essas similaridades podem se dar no nível do texto (e aqui, faz-se
referência às formas do texto – textuais/de composição; linguísticas/de estilo – ou do
contexto ou situação/condição de produção – e aqui, faz-se referência a função,
finalidade ou critérios pragmáticos/utilitários; - todas buscam compartilhar análises
textuais/da textualidade com as descrições de (textos em) gêneros, seja por meio de
sequências e operações textuais, seja por meio dos tipos de discurso. (ROJO, 2000,
p.192-193).

Nesse sentido, as práticas de ensino voltadas para o trabalho com textos ao nível do
gênero mantêm referências aos aspectos funcionais da textualidade, ou seja, das
possibilidades de interações, dos diálogos estabelecidos pela leitura dos textos em contextos
específicos, principalmente de modo pragmático e discursivo. É nessa perspectiva do texto
como gênero funcional da língua que possui características composicionais específicas de
acordo com a situação de produção, recepção e uso que as professoras observadas neste
estudo elaboram e executam suas práticas de ensino voltadas para os Letramentos e
Multiletramentos.
Na próxima seção, fazemos as considerações sobre este estudo apresentando alguns
aspectos pertinentes às questões abordadas e que supomos fazer parte da realidade vivenciada
pelos sujeitos da pesquisa e do seu entorno.
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3.5 Considerações sobre este estudo

No que tange as considerações deste estudo, cabe fazermos menção quanto à restrição
dos resultados, que não devem ser tomados como generalizações, mas como identificação de
tendências possíveis para a amostra selecionada. Isto é, nossas afirmações estão relacionadas
ao recorte da realidade apresentada nesse estudo que podem representar aspectos mais gerais
do universo do ensino, da escola pública, da formação de professores, que de modo
significativo contribuem para as discussões na área da LA e o ensino-aprendizagem de
línguas.
As professoras Ana, Rosa, Érica e Vívian cada uma com suas peculiaridades
apresentam questões sobre o trabalho com os Letramentos e Multiletramentos que tendem a
expor múltiplas faces sobre a postura e a formação docente para os processos de ensinoaprendizagens de línguas voltadas para a inclusão social e digital do estudante-cidadão. De
acordo com os resultados obtidos constatamos na postura docente a presença do ensino de
línguas baseadas em estruturas gramaticais, ou seja, na preponderância do trabalho linguístico
a partir da forma, da fragmentação textual e do ensino para o Letramento escolar. Isso pode
revelar aspectos da formação inicial dessas professoras que recuperam em suas práticas
docentes o ensino da língua para o aprendizado da gramática, das nomenclaturas e regras
estanques que servem para a alfabetização gramatical e não para a exploração da cultura e da
prática social da língua como instrumento de intervenção e transformação na sociedade.
Nesse contexto, do Letramento escolar (voltado para práticas de ensino-aprendizagem
que atendam as especificidades da cultura da sala de aula) verificamos nas práticas de ensino
das professoras estudadas, o distanciamento dos Letramentos Crítico e Digital nas atividades
de leitura e escrita contrastando em alguns momentos com os discursos das professoras sobre
esses Letramentos os quais elas se aproximam significativamente em suas conceituações e
acepções. Os resultados desta pesquisa sugerem que as práticas de ensino na dimensão dos
Letramentos e Multiletramentos estão relacionadas ao cenário da escola pública e da
formação de professores (inicial ou continuada) que enfrenta um momento de transição, ou
seja, vivenciamos na escola pública e na formação de professores uma etapa de
conscientização e de inclusão das novas tecnologias na cultura da sala de aula, isto é, há uma
aproximação para os efetivos os usos dos Multiletramentos.
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Percebemos uma tensão profissional no âmbito do ensino de línguas voltado para a
produção de sentidos a partir dos (hiper) textos que é resultado da conscientização docente
sobre a necessidade do uso dos recursos virtuais e digitais já disponíveis e acessíveis aos
estudante-cidadãos e das dificuldades de implementar práticas sistemáticas e frequentes com a
utilização desses recursos. Isso nos leva a pensar sobre as políticas públicas voltadas para a
formação continuada dos professores e as TICs se efetivamente os cursos tem surtido efeito
nas práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. E nesse caso, para a formação
continuada, a urgência em disponibilizar profissionais qualificados na escola para o
aperfeiçoamento pedagógico junto ao professor, no espaço em que ele vivencia a cultura
escolar.
Nesse sentido, com a realização deste estudo que está inserido em uma micro
dimensão da realidade escolar, esperamos que os resultados fornecidos possam contribuir para
o campo de pesquisa em LA no ensino e aprendizagem de línguas. Mais especificamente, que
este trabalho ressalte a necessidade e importância de inserirmos práticas multiletradas de
ensino com foco nas TICs e Letramentos Críticos e Visual, conforme já sinalizados por
outros autores (QUIRINO DE SOUSA, 2011; TAKAKI, 2012), já que as abordagens sobre as
atividades de ensino das professoras pesquisadas e suas falas conduzem a questões acerca de
como os Letramentos e Multiletramentos estão atrelados às concepções teóricas e práticas
que o docente tem sobre o trabalho com a leitura, a escrita, os gêneros e os hipertextos. Desta
maneira, este trabalho evidencia a função importante que a acepção sobre os Letramentos e
Multiletramentos têm na prática do professor.
Por fim, os resultados desta pesquisa podem ser entendidos e/ou relacionados a outros
contextos, como escolas regulares públicas ou privadas bem como no âmbito acadêmico para
a formação inicial de professores de línguas. Na reflexão sobre a criação de disciplinas
voltadas para o aprendizado na prática de estratégias de ensino cujos suportes sejam os
digitais e virtuais tendo como foco o espaço da sala de aula da educação básica regular. Haja
vista que, é recorrente na fala das entrevistas o interesse em compartilhar e aprender com as
novas tecnologias para a produção de sentido a partir dos textos em circulação na sociedade.
Dessa forma, para compreendermos melhor as práticas de ensino exercidas por
professores para os Letramentos e Multiletramentos é preciso que sejam respeitadas suas
opiniões, suas concepções adquiridas tanto por meio da formação quanto através da
experiência em sala de aula. Isso porque as implicações da cultura da sala de aula, do ensino-
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aprendizagem de línguas são marcadas pelo modo como o docente percebe, avalia e exerce
suas práticas letradas e multiletradas de ensino para a formação do estudante-cidadão.
As limitações que encontramos neste estudo dizem respeito ao tempo disponível para a
realização desta dissertação que devido às mudanças necessárias aos processos de
investigação acabaram por reduzir a quantidade de entrevistas realizadas, sendo possível a
realização de apenas uma para cada docente e o amadurecimento das reflexões sobre suas
práticas, suas falas o que ocasionariam em outros possíveis questionamentos. No que cabe às
observações de aulas, muitas delas foram realizadas em dias de aplicação de provas o que
limitou o acompanhamento de mais aulas e também pelo fato de a presença do pesquisador ter
interferido de alguma forma na prática das professoras pesquisadas, uma vez que, poderia ter
causado algum desconforto para as docentes ao saberem que estavam sendo observadas e de
certa forma avaliadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final dessa pesquisa concluímos que o trabalho no ensino de línguas voltado para
práticas de Letramentos e Multiletramentos na escola é um campo fértil para discussões e
permite o aprimoramento tanto teórico quanto prático acerca das práticas sociais da leitura e
da escrita realizadas nos diversos suportes (impresso e digital) e em suas variadas linguagens
(escrita, visual, digital). Nesse sentido, no primeiro capítulo discutimos de modo aprofundado
as teorias pertinentes a essa área da Linguística Aplicada, apresentamos conceitos sobres os
diversos Letramentos (Críticos, digitais, visuais) como formas de abordagem da língua e da
linguagem em contextos diversos, principalmente, no uso da TICs e com foco no trabalho
para os Multiletramentos. Abordamos também o perfil do professor multiletrado que é um dos
desafios que emergem das demandas socioculturais que são postas ao ensino de línguas.
Assim, as práticas de ensino multiletradas requerem o domínio das TICs para
mediação de saberes, construção e compartilhamentos de conhecimentos dentro ou fora da
sala de aula. A utilização das TICs pressupõe uma atualização profissional do professor de
línguas, ou seja, a necessária formação para o acompanhamento das demandas sociais em
evidência, numa constante modernização dos instrumentos da docência a fim de atender as
necessidades de uma sociedade digital e tecnológica cuja sala de aula também se virtualiza.
A análise pautada na metodologia etnográfica, isto é, na observação e descrição das
aulas ministradas pelas professoras pesquisadas possibilitou-nos investigar e descrever
algumas práticas de ensino de línguas no contexto dos Letramentos e Multiletramentos. Além
disso, a entender como as professoras de línguas concebem os Letramentos e
Multiletramentos em sala de aula tendo em vista a construção e a configuração do ensino de
línguas através dos gêneros e a relação das práticas letradas e multiletradas no cotidiano
dentro e fora da escola. E quais os principais desafios que emergem das práticas de ensino a
partir dos Multiletramentos.
A partir das observações das aulas ministradas pelas professoras pesquisadas podemos
dizer que as práticas de ensino por elas realizadas refletem posturas metodológicas que
encontram na teoria dos letramentos uma base para sustentação, haja vista que o processo de
leitura dos textos parte sempre de uma contextualização, de uma tentativa de aproximação
com a realidade social do aluno. Isto quer dizer que a leitura e a produção textual em sala de
aula não se dão de modo aleatório, há nas práticas dessas professoras uma preocupação em
estabelecer diálogos entre os textos trabalhados e o interesse dos alunos, isso, com o objetivo
de propor leituras significativas, voltadas para temas atuais e de acordo com a condição, com
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o lugar no qual pertence o aluno possibilitando que ele possa dar sua voz e opinião sobre o
que está sendo colocado para seu aprendizado.
Além do trabalho com a leitura percebemos que as professoras discutem e apresentam
aos discentes as configurações textuais dos gêneros dentre elas, a tipologia e os aspectos
linguísticos textuais. Essa relação leitura e exposição das tipologias e dos itens linguístico
textuais possibilitaram aos alunos o desenvolvimento das habilidades de leitura ler crítica e
reflexiva, Foi possível também verificar aspectos dos variados Letramentos em diversas
situações na sala de aula, por exemplo, a leitura das tirinhas e das charges. Esses vários
gêneros permitiram a articulação entre os Letramentos Crítico e Visual numa perspectiva da
leitura crítica, situada, uma vez que explorou a leitura e a compreensão desses gêneros por
parte dos alunos.
Além disso, as práticas de ensino letradas realizadas pelas professoras pesquisadas se
resumem ao espaço da sala de aula quando o assunto são as atividades de ensino e
aprendizagem da língua, ou seja, não há por essas agentes de Letramento uma preocupação
em estabelecer relações de aprendizagens fora da escola. Mesmo essas docentes dedicando
um significativo tempo em sites e redes sociais na internet a fim de selecionar textos para
serem lidos, debatidos e servirem de base para as produções textuais, não observamos o
estabelecimento de diálogos com os alunos fora da escola por meio dos recursos virtuais
disponíveis (facebook, Orkut, Twitter, e-mail). O uso desses meios nas práticas pedagógicas,
não são exploradas, por exemplo, a criação de redes on line para a ampliação das atividades
didáticas no ensino da língua e das linguagens efetuadas por essas professoras, apesar de todas
elas sempre dialogarem em sala sobre os assuntos em circulação nas redes sociais e nos
noticiários da mídia.
É possível explicar esse fato, haja vista que, ainda existe uma resistência dessas
professoras em utilizar os espaços virtuais (e-mail, facebook, por exemplo) como ambientes
de ensino, primeiro porque esses espaços são compreendidos como lugares da vida pessoal, e
por isso, não podem “misturar” o lado profissional da docência com o lado da vida pessoal
fora dos “muros da escola”. Segundo, porque esses recursos virtuais e seus componentes não
são vistos como gêneros discursivo-textuais, como lugares de produção de enunciados, por
exemplo, um recurso muito utilizado no facebook e que pode ser empregado como prática da
língua e das linguagens, o gênero comentário existente nessa página da rede social virtual.
Nesse sentido, falta aos professores uma concepção mais ampla sobre os gêneros, no qual a
articulação entre a teoria e a prática de ensino possa ser elaborada a partir da compreensão da
funcionalidade dos gêneros, dos enunciados presentes e da interação entre os alunos com os
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textos e suas linguagens, principalmente, em espaços virtuais e digitais para a construção de
aprendizagens sobre a língua.
Um dos principais desafios que emerge das práticas de ensino observadas corresponde
à necessidade de propor o desenvolvimento de efetivas aulas multiletradas, ministradas por
meio da articulação dos recursos virtuais e digitais disponíveis com as práticas de letramento
já efetuadas pelas professoras. No âmbito da prática, as professoras pesquisadas já têm
consciência da importância de incrementar em suas aulas os recursos tecnológicos atuais e as
diferentes linguagens advindas dos hipertextos, principalmente, os disponíveis na internet,
haja vista que, elas sempre estão fazendo comentários, trazendo informações sobre o “mundo
virtual” e seus conteúdos, contudo, foi possível perceber nas práticas de ensino observadas
algumas barreiras em estabelecer relações harmônicas entre o programa curricular de cada
série/turma com a presença das TICs.
A utilização das TICs em sala de aula ainda é o maior desafio para essas professoras, e
na perspectiva dos multiletramentos o que podemos destacar é a necessidade da real inserção
dessas professoras nas dinâmicas de utilização dos espaços virtuais para o ensino. Não apenas
como instrumentos de aprendizagens, mas como necessidade de democratização dos bens
culturais digitais a serviço da autonomia dos estudantes, da inclusão sociocultural imperativa
a essa realidade tecnológica em expansão na sociedade atual, tais como, as redes sociais,
softwares de pesquisas, entre outras. Isso, por meio de uma postura de acompanhamento das
novas tecnologias e lidando com elas de modo produtivo no contexto escolar.
Realizadas estas considerações finais, apontamos a seguir algumas sugestões para
futuras pesquisas sobre Letramentos e Multiletramentos e o ensino de línguas para a educação
básica.
 Estudos sobre Multiletramentos com o uso dos hipertextos;
 Estudos que investigam o entrelaçamento entre os gêneros textuais e o Letramento
Crítico através dos post em redes sociais tais como youtube, facebook, blogs;
 Estudos que promovam a reflexão de professores em formação inicial sobre os
Multiletramentos;
 Estudos que possam investigar, mais amplamente, as condições tanto estruturais
(físicas e tecnológicas) da escola quanto da formação de professores para o trabalho
com a diversidade de Letramentos e Multiletramentos.
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